
  

UCHWAŁA NR XXIV/141/2021 

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 30 marca 2021 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zm.) w związku z 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. z 2020 r. poz. 1842 t.j. ze zm.) 

i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 t.j.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie ustala, 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. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. przedłuża 

się do dnia 20 grudnia 2021 r. 

§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji 

Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.U. UE C 91 I z 20.03.2020 r. str. 1). 

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

dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów 

gospodarczych z powodu COVID-19. 

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym 

miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2021 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

zobowiązany jest do złożenia: 

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały 

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 53 poz. 312 ze zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1447



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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Marek Kajurek
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/141/2021 

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie 

z dnia 30 marca 2021 r. 

Zgłoszenie zamiaru korzystania z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

……………………………………………… 
imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy 

…………………………………………….. 
adres zamieszkania 

…………………………………………… 
NIP 

Oświadczam, że spadek przychodów z powodu COVID-19 w miesiącu: ………./2021 r. (proszę podać 

właściwy miesiąc) wyniósł………………………… i był niższy o co najmniej 25% od przychodu 

w miesiącu: ……………./2021 r. (proszę podać miesiąc poprzedni), który wyniósł……………………….. 

       ………………………………………………… 
        data i podpis podatnika 
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