
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/168/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 q 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 z późn. zm.) 

art. 6 ust. 7 i ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Jedliczu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy prowadzą 

działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, w następujący sposób: 

1) termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 

nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 

a) przypadający na dzień 15 kwietnia 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.; 

b) przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.; 

c) przypadający na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża do dnia 30 września 2020 r. 

2) termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 15 maja 2020 r. 

przedłuża się do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

2. Udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, 

mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana 

zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

3. W celu skorzystania z możliwości przedłużenia terminu płatności rat podatku podatnik: 

1. składa oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z ust. 1 

2. przedstawia Burmistrzowi wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Piotr Woźniak 
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