
 

 

UCHWAŁA NR XIV/173/2020 

RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 15q 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. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) Rada Miejska Zbąszynia uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  wszystkim przedsiębiorcom, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku. 

§ 2. 1.  Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu płatności wskazanych w § 1 rat  podatku  jest 

złożenie przez przedsiębiorcę najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. oświadczenia o wysokości przychodów według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Przedłużenie terminu płatności rat podatku obejmuje przedsiębiorców, którzy nie zalegają w regulowaniu 

zobowiązań  podatkowych dla których organem podatkowym jest Burmistrz Zbąszynia według stanu na dzień 

31 marca 2020 roku. 

3. Z przedłużenia terminu płatności rat podatku, o którym mowa w § 1 nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, 

którzy skorzystali z ulgi wprowadzonej przez Radę Miejską Zbąszynia, polegającej na zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup 

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

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

4. Przez pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy należy rozumieć zmniejszenie przychodów 

przedsiębiorcy: 

1) nie mniej niż o 20%, obliczone jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych 

przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa 

się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 30% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca 

kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
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oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do przychodów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc 

uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia. 

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

Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia 

(-) Krzysztof Piskorski 
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