
UCHWAŁA NR XX/107/2020
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie: ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm)1) art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 374)2) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuję:

§ 1. Wskazanej w § 2 grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się  do 
30 września 2020 r.  terminy płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części 
i budowli lub ich części związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej., za rok 2020 płatne w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., 
z zastrzeżeniem §3.

§ 2. Przedłużenie terminów płatności, o którym mowa w §1 dotyczy

1) przedsiębiorców, o których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym o nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;

2) przedsiębiorców, u których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym o nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, 
przypadającego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

§ 3. Przedsiębiorcy korzystający z przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, na 
podstawie niniejszej uchwały składają oświadczenie  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały w terminie do dnia 15 września 2020 r.

§ 4. Za miesiąc, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okresy porównawcze rozpoczynają się w innym niż 
pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

§ 5. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną , o której mowa

w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91/01)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2029 r., poz. 1309, 1571, 1696 i 1815
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567, 568 i 695
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Tarkowska
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