
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 18 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. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15q ust. 1 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. poz. 374 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Świebodzicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości (gruntów, 

budynków lub ich części oraz budowli lub ich części) płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. wskazanym 

w § 2 grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

§ 2. Przedłużenie terminów płatności, o którym mowa w § 1 przysługuje: 

1) mikroprzedsiębiorcom w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) prowadzącym na terenie Gminy Świebodzice 

działalność gospodarczą na dzień ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

u których wystąpiła co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

a) zawieszenie prowadzenia działalności z powodu pogorszenia płynności finansowej w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przez okres  

co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych, 

b) czasowe ograniczenie działalności wprowadzone rozporządzeniami Ministra Zdrowia lub Rady 

Ministrów wydanymi na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 lub art. 46 a i art. 46 b ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 433 z późn. zm.), 

c) spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym 

nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 

zakończenia stanu epidemii, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego, 
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d) spadek obrotów gospodarczych, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym 

nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia zakończenia epidemii, w porównaniu 

do obrotów z miesiąca poprzedniego; 

2) małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy powołanej w pkt 1, 

prowadzącym na terenie Gminy Świebodzice na dzień ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich, w rozumieniu przepisów 

art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) lub usług 

gastronomicznych, rozumianych jako przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia  

na miejscu lub na wynos, u których wystąpiła co najmniej jedna z niżej podanych okoliczności, 

a) czasowe ograniczenie działalności wprowadzone rozporządzeniami Ministra Zdrowia lub Rady 

Ministrów wydanymi na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 lub art. 46 a i art. 46 b ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 433 z późn. zm.), 

b) spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym 

nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 

zakończenia stanu epidemii, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego, 

c) spadek obrotów gospodarczych, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu wartościowym 

nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia zakończenia epidemii, w porównaniu 

do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

§ 3. Przedłużenie terminów płatności podatku dla podmiotów określonych w § 2 pkt 2 przysługuje 

wyłącznie od powierzchni gruntów i budynków lub ich części oraz od wartości budowli lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 pkt 2.  

§ 4. Przedłużenie terminów, o którym mowa w § 1 przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego 

przez podatnika, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Przedłużenie terminów, o którym mowa w  § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie 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). 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Halina Mądra
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Załącznik do uchwały nr XXVIII/198/2020 

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 maja 2020 r. 
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