UCHWAŁA NR XVIII/121/2020
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 15q 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 zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Drawsko, których dotyczy zakaz prowadzenia lub ograniczenie działalności gospodarczej, związany ze skutkami
epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu na
skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem że nie posiadają
zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r.
§ 2. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika
wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały do dnia 31 lipca 2020 r. W przypadku wątpliwości co do
treści wniosku, organ podatkowy może żądać dokumentów potwierdzających pogorszenie płynności finansowej
przedsiębiorcy.
§ 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" (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz.UE C 91I z 20.03.2020, str.1).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01.04.2020 r

Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko
Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVIII/121/2020 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.) oraz wprowadzeniem ograniczeń w prowadzeniu handlu detalicznego oraz
działalności usługowej w celu zminimalizowania skutków epidemii COVID-19, wielu przedsiębiorców
prowadzących tego rodzaju działalności gospodarcze musiało zamknąć je lub ograniczyć ich funkcjonowanie.
Działania te wpłynęły niekorzystnie na sytuację finansową tych przedsiębiorców. Z posiadanych informacji
wynika, że tacy przedsiębiorcy są również na terenie Gminy Drawsko, którzy będąc podatnikami podatku od
nieruchomości, byliby zainteresowani skorzystaniem z ulgi w odroczeniu płatności podatku od nieruchomości
z powodu COVID – 19. Kompetencja Rady Gminy do podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 15 q ustawy z dnia
2 marca 2020r. 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 2020 r. , poz. 374 ze zm.), który stanowi, ze 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 raty podatku od nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W związku z powyższym, chcąc pomóc
tym przedsiębiorcom, należało podjąć niniejszą uchwałę.
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Załącznik
do uchwały nr XVIII/121/2020
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29.04.2020 r.

…………………………………….....
……………………………………….
Imię i nazwisko/ Nazwa podatnika
…………………………………….....
PESEL (dotyczy osób fizycznych) /NIP (dotyczy osób prawnych)
…………………………………...…..
……………………………………….
Adres zamieszkania/siedzib

WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY O SKORZYSTANIE Z PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW PŁATNOŚCI RAT
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI
EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19
1. Wnoszę o przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w1:
□ maju 2020
□ czerwcu 2020
do dnia 30 września 2020 roku, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą będącym podatnikiem podatku od nieruchomości, którego dotyczy zakaz
prowadzenia lub ograniczenie działalności gospodarczej, związany ze skutkami epidemii COVID-19 i wynikający z
przepisów szczególnych, polegający/ce
na……………………………………………………………………………………….. …………………………………
…………………..…………………………………………………………………...
Moja płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów z prowadzonej działalności gospodarczej
(zmniejszeniu sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym), których łączna wartość w ciągu
dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego złożenie wniosku ………………………………………..(wskazać miesiące), w porównaniu
do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego uległa obniżeniu
o .…………zł tj..………%.

..........…………………………..
data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej4

3. Forma prawna podmiotu1:
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□ przedsiębiorstwo państwowe;
□ jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;
□ jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.712);
□ spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które
posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r., poz. 369tj.);
□ jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869tj.);
□ inna (podać jaka) ...............................................................…
4. Wielkość przedsiębiorcy1:
□ a. mikroprzedsiębiorca
□ b. przedsiębiorca mały
□ c. przedsiębiorca średni
□ d. inny przedsiębiorca
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)
5. PKD - klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007r. nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)
..................................................…
6. Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności
otrzymana przez przedsiębiorstwo w oparciu o Komunikat Komisji UE z dnia 20 marca 2020r. 2
wyniosła:
..................................... euro na dzień dokonania zgłoszenia.
Wartość pomocy należy podać w kwocie brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat. Kwota pomocy nie
może przekroczyć łącznie 800.000,00 euro na przedsiębiorstwo.
7. Przedsiębiorstwo1:
□ nie znajdowało się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych)3
w dniu 31 grudnia 2019 r.
□ znajdowało się w trudnej sytuacji(w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych) 3
w dniu 31 grudnia 2019r.
Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (15)) w dniu 31 grudnia 2019 r.; może być ona przyznana
przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej
sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu
epidemii COVID-19.
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Niniejszy oświadczenia składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i prawdziwości
danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

..........…………………………..
data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej4

1) właściwe zaznaczyć,
2 ) Komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1),
3) Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1),
4) W przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo na wzorze PPS.
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