
 

 

UCHWAŁA NR XXII/156/2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15q 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, 567 i 568)   uchwala, się co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 

w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku: 

1) Przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia lub ograniczenie działalności gospodarczej, 

prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, związany ze skutkami epidemii COVID-19 

wynikający z przepisów szczególnych. 

2) Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

§ 2.  Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat/y podatku od nieruchomości jest złożenie   

oświadczenia przedsiębiorcy stanowiącego załącznik do uchwały. W przypadku wątpliwości co do treści 

oświadczenia, organ podatkowy może żądać dokumentów potwierdzających pogorszenie płynności finansowej 

przedsiębiorcy. O przedłużeniu terminu płatności przedsiębiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej 

po pozytywnej weryfikacji oświadczenia. 

§ 3. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości 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" (2020/C 91 I/01). 

§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 uchwały należy złożyć najpóźniej do dnia 30.06.2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Mirosława Kutnik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 kwietnia 2020 r.
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