
 

UCHWAŁA NR XX/123/20 

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy 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. poz. 374, 567, 568.) oraz art.18 

ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, 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 roku przedłuża się  

do dnia 30 września 2020 roku. 

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku  

od nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Goniądz działalność gospodarczą, na których nałożono 

całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nałożono ograniczenie w prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 4. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w § 1 jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik  

do niniejszej uchwały, zwanego dalej wnioskiem. 

§ 5. Wniosek,  o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości,  płatnych  w 2020 r.  w maju 

lub w maju i czerwcu, należy złożyć nie później niż do dnia 15 maja 2020 r., a o przedłużenie terminu płatności 

rat podatku od nieruchomości płatnych tylko w czerwcu  2020 r. należy złożyć nie później niż do dnia 

15 czerwca 2020 r.    

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Jędrzejczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2352



 

                   
. 

 

WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

  

A. Informacje dotyczące podmiotu 
któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna1) 

    

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 
lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z 
działalnością prowadzoną w tej spółce2) 

  

  1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu     

1a) Identyfikator podatkowy NIP 
wspólnika

3)
         

                                                                

  2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu     2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika         

            

  3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu 

        

      3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika 

  

  

    

  

  

        

                                                                

  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.)

6)
 

  

    

                                                                

  

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)

5)
 

  

    

      mikroprzedsiębiorca                                               

                                                                

      mały przedsiębiorca                                             

                                                                

      
średni przedsiębiorca             

                                

                                                                

      
inny przedsiębiorca 

                                

                                                                

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

  
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O SYTUACJI FINANSOWEJ (ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ) 

  

      nie znajdowałam/łem się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019r. Zgodnie z definicją art.. 2 pkt. 18 rozporządzenia 
Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 18 z 26.6.2014, s.1) i obecnie nie znajduje się w trudnej 
sytuacji 5)   

  

  

                                                                

      
nie znajdowałam/łem się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019r. Zgodnie z definicją art.. 2 pkt. 18 rozporządzenia 
Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 18 z 26.6.2014, s.1),ale obecnie znalazłem się w trudnej 
sytuacji 5)       
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona 
pomoc publiczna 

  
1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność: 

  

  
a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

6
) 

    tak     nie   

                

  
b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

    tak     nie   

                

                                                                

  
c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

    tak     nie   

                

                                                                

  
2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt. 1 lit. a-c     tak     nie   

  
  

            

                

  
D. WNIOSKOWANE RATY 

  

Rata płatna w:         NOWY TERMIN 
PŁATNOŚCI 

                              

  

      maju   30.09.2020                       `       

                                                                

      czerwcu   30.09.2020                               

                                              

  UZASADNIENIE WNIOSKU 

                                                                

  
Przyczyna złożenia wniosku: 

  

      nałożono całkowity zakaz prowadzenie działalności gospodarczej           

                                                                

      nałożono ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej         
  

                                                                

      inne (wskazać przyczyny utraty płynności finansowej ze wskazaniem związku z COVID-19, np. 
wskazać stopień utraty dochodów, strukturę odbiorców): 
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E. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

  

                  

  

1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inna pomoc publiczną 
rekompensującą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19? 

  tak     nie 
  

  2. Jeśli tak, należy wskazać:               

  
  a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania       

  

                                                          

    b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy ( dotacja, pożyczka, 
gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka 
zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa) 

        

  

      

  

                                                                

  

  
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy 

      

  

                                                                

  
E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji 

  

                                                                

  

Imię i 
nazwisko                   

        
Numer telefonu 

                  

                

  Stanowisko służbowe                       Data i podpis                     

                

                                                                
1)  W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnejnie 
będący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy 
podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności 
imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki. 

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo 
komplementariusza). 

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP. 

4) 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. 
5) 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), przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji to przedsiębiorstwo wobec 
którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie 
ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie 
przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została 
utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków 
własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów 
niniejszego przepisu "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE 45 , 
a "kapitał zakładowy" obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne; 

b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż 
trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do 
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad 
połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu "spółka, w 
której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie" odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w 
załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE; 
c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by 
zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli; 

d) W przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 

stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz 

wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0. 

6)Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.Urz. 
UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.). 
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UZASADNIENIE 
Zapisy art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) 

zezwalają radzie gminy na wprowadzenie przedłużenia terminu płatności rat podatku od 

nieruchomości płatnych w maju i czerwcu nie później niż do dnia 30.09.2020 r. wskazanym 

grupom przedsiębiorców. Przedłożony projekt uchwały zakłada wykorzystanie       w pełni 

delegacji zawartej w art. 15q ww. uchwały.  

Rozwiązania zaproponowane w niniejszej uchwale przyczynią się do poprawy 

płynności finansowej lokalnych przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić swojej 

działalności gospodarczej, mogą ją prowadzić, ale w sposób ograniczony, a także będą 

stanowić wsparcie dla wszystkich tych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. 

Geograficzne położenie Gminy Goniądz  i przeważający profil prowadzonej działalności 

jakim jest turystyka skutkuje w naszych warunkach, że negatywne skutki trwającej epidemii 

mogą dotknąć przeważającą część przedsiębiorców.   

W związku z tym, że możliwość skorzystania ze wsparcia mają wszyscy 

przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a jedyną 

przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku 

wystąpienia epidemii COVID-19, uważamy że przedmiotowe wsparcie ma charakter 

generalny i należy domniemać, iż nie wystąpi w tym przypadku pomoc publiczna  ze względu 

na niespełnienie przesłanki selektywności. Niemniej jednak zapisy ustawy jak i informacje 

zawarte w oficjalnych stanowiskach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie są 

jednoznaczne. Dlatego  też proponujemy, aby załącznik do uchwały zawierał elementy, które 

w przypadku uznania przez UOKiK,  iż proponowane wsparcie stanowi pomoc publiczną 

umożliwiły organowi podatkowemu wypełnienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości 

pomocy publicznej.  

W przypadku pojawienia się nowych delegacji ustawowych umożliwiających organom 

samorządowym wprowadzenie innych instrumentów ulgowych dotyczących podatków 

lokalnych nakierowanych na szeroko rozumianą pomoc, zgodnie z kompetencją będą 

podlegały dalszej wspólnej analizie, co do możliwości wdrażania ich na terenie naszej gminy.   
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