
Uchwała Nr /20   PROJEKT  

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 15 maja 2020 r. 

 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku       

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

 

Na podstawie art. 15q w 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust 1, 

art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których 

działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z 

późn.zm) i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. 

Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża 

się do dnia 30 września 2020 r. 

§ 3. 

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. 

§ 4. 

Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien złożyć do dnia 15 czerwca 2020 r. 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wypełnionym 

formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 



§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały 

……………………………………. 

 

…………………………………… 

(dane podatnika) 

……………………………………. 

(nr telefonu) 

…………………………………… 

(e-mail) 

       Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

       Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 

       Wydział Finansowy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa                    

w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej określonym                  

w następującym przepisie prawnym: podstawa prawna ……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 

Miejscowość, data     Podpis podatnika 

Oświadczenie można złożyć: 

a) W formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, 

podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

b) lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski                 

w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, 

c) lub wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego 

w Ustrzykach Dolnych. 



Załącznik Nr 2 do uchwały 

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę 

PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

inny przedsiębiorca

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

1.	 Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2.	 Jeśli tak, należy wskazać: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 

publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 

dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 

umarzalna, ulga podatkowa)

nie dotyczy

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich 

dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego 

powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

 



 

 

Art. 15q. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat 

podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 

dnia 30 września 2020 r. 

 

Przedłużenie terminu płatności raty podatku po upływie tego terminu 

Nie jest możliwe przedłużenie terminu płatności raty podatku po upływie tego terminu. 

W wyroku z 12 lipca 2017 r. sygn. akt II FSK 1671/16 NSA stwierdził: 

Naczelny Sąd Administracyjny zauważa także, że nie powinna budzić żadnej wątpliwości 

konstatacja, iż odroczenie (a więc wydłużenie) terminu do dokonania określonej czynności 

może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął, bowiem termin, który 

już ekspirował, nie może podlegać jakimkolwiek modyfikacjom, a więc nie może być ani 

przedłużony, ani skrócony. Jest to pogląd podzielany w literaturze przedmiotu (L. Etel, 

Komentarz do art. 48 Ordynacji podatkowej, LEX). 

Jeśli zatem gmina nie zdąży przedłużyć np. terminu płatności raty podatku od nieruchomości 

płatnej do 15 kwietnia, to wskutek tego termin płatności tej raty minie  i powstanie zaległość 

podatkowa. W takim przypadku podatnik tylko indywidualnie będzie mógł wystąpić np. o 

odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności 

złożenia wniosku 

Pomoc przedsiębiorcom w postaci przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości za miesiące od kwietnia do czerwca na podstawie uchwały rady gminy nie 

jest stosowana na wniosek. W razie podjęcia takiej uchwały nowe terminy płatności rat 

podatku obowiązują generalnie z mocy prawa, a więc podatnik nie musi składać 

indywidualnie wniosku o zastosowanie tej preferencji. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości a zapłacenie podatku w terminach ustawowych 

Jeżeli rada gminy podejmie uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku, 

a podatnik zapłaci raty w terminach ustawowych, to w jego przypadku nie dojdzie do 

udzielenia pomocy publicznej. 

 


