
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/104/20 

RADY GMINY MARKOWA 

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. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) 

w związku z art. 15q oraz art. 15zzzh 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 (Dz. U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695), 

Rada Gminy Markowa 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020r. 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, do dnia 30 czerwca 2020r. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od 

nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Markowa działalność gospodarczą w zakresie: 

a) usług gastronomicznych, w tym restauracje, domy weselne, kawiarnie, bary, 

b) usług fryzjerskich i kosmetycznych, 

c) usług dentystycznych. 

3. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2. 

§ 2. Pomoc, o której mowa w §1 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 (Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2020 r. nr 2020/C 91 I/01). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 r. 

  

 

Przewodnicząca  

Rady  Gminy Markowa 

 

 

Maria Ryznar - Fołta 
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