UCHWAŁA NR XVIII/152/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 15q z związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz 374 ze zm.) Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
przedłuża się termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) w maju 2020r. do dnia
31 sierpnia 2020r.
2. Osobom prawnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) w kwietniu, maju
i czerwcu 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r.
§ 2. Warunkiem przedłużenia terminów płatności, o których mowa w § 1 jest złożenie przez przedsiębiorcę
oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Przedsiębiorca, który złożył organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje, co do spełnienia
warunków określonych niniejszą uchwałą, traci prawo do zapłaty podatku od nieruchomości w przedłużonych
terminach, o których mowa w § 1.
2. Skutkiem podania nieprawdziwych informacji jest przywrócenie terminów płatności określonych
w art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.).
3. W wypadku ujawnienia faktu podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w
§ 2, po upływie terminów płatności określonych w art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.) przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia podatku wraz
z należnymi odsetkami.
§ 4. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu
Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19
§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 uchwały należy złożyć nie później niż do 15 maja 2020r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kapela
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/152/2020
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie przedsiębiorcy
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
.................................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania lub adres siedziby firmy
.................................................................................................................................................................
3. Identyfikator podatkowy NIP
.................................................................................................................................................................
4. Wielkość przedsiębiorcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1)
mikroprzedsiębiorca,
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca*
5. PKD – klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
.................................................................................................................................................................
6. Płynność finansowa przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
TAK / NIE *
7. Przedsiębiorca otrzymał już inną pomoc publiczna rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19
a) tak, na dzień złożenia wniosku wyniosła ……………..
b) nie *
8. Przedsiębiorstwo:
a) nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019r.
b) znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019r.*
zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1)
……………………………………………....................................................…………………………..
data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić
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