
 

 

UCHWAŁA NR XX/173/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 30 kwietnia 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. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15q w związku z art. 15zzzh 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 2020r., 

poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska w  Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020 roku termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju 

i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

§ 2. Warunkiem udzielenia pomocy wynikającej z niniejszej uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę  

do dnia 31 sierpnia 2020 roku informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 na formularzu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenia przedsiębiorcy na formularzu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Uchwała obowiązuje do 30 września 2020 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

R. Dziergwa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 3141



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/173/2020 

Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 
……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko/nazwa podatnika  

Adres ……………………………………………………................................ 

NIP……………………………………………………………………........... 

Nr telefonu ………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………… 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

ul. Mickiewicza1 

56-500 Syców 

 

 

 
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY 

 

 

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

bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

2) Oświadczam, że przedsiębiorstwo w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się trudnej sytuacji  

w rozumieniu 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. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 

 

 

 

 
Pouczenie: 

Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 19 z późn. 

zm.): Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację  

lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi 

danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 

 

 

 

……………………………………           

Miejscowość, data 

…………………………………………………………….. 

Podpis podatnika 
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