
Uchwała Nr XVI/171/2020
Rady Miasta Lubawa 

z dnia 29 maja 2020 roku

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  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 15q w związku z art. 15 zzzh 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, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875) oraz art. 4 ust 2, art. 5 i art. 13

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych:

a) w kwietniu 2020 roku,

b) w  maju 2020 roku,

c) w  czerwcu 2020 roku

do 30 września 2020 roku.

§  2.  Przedłużenie  terminów  płatności  rat  podatku  od  nieruchomości,  o  których  mowa w §  1,

przysługuje dużym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Duży  przedsiębiorca  -  to  przedsiębiorca  inny  aniżeli  mikroprzedsiębiorca,  mały  przedsiębiorca

lub średni przedsiębiorca w rozumieniu Załącznika 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).

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości

zobowiązany jest  do złożenia formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  w terminie

do 30 czerwca 2020 roku.

§  4.  Przedłużenie  terminów płatności  rat  podatku  od nieruchomości  stanowi  pomoc  publiczną,

o której  mowa w Komunikacie  Komisji  "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu



wsparcia  gospodarki  w  kontekście  trwającej  epidemii  COVID-19"  (2020/C  91  I/01)

(Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020 r. str. 1 późn. zm) i jest udzielana zgodnie z tym Komunikatem.

§  5.  Określić  wzór  formularza  informacji  przedstawianych  w  sprawie  przedłużenia  terminów

płatności  rat  podatku  od  nieruchomości  w związku  z  ponoszeniem negatywnych  konsekwencji

ekonomicznych z powodu CIVID -19.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§  7.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Warmińsko  -

Mazurskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady 

      Jan Sarnowski


