
UCHWAŁA NR XXIX/196/2020
RADY GMINY RUDZINIEC

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 713.), art. 15ԛ 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 
w maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, polegających na 
nieuzyskiwaniu lub pomniejszeniu dochodu z prowadzonej  działalności.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w § 1 nin. uchwały jest zobowiązany do 
przedłożenia „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o przedłużenie terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości rekompensujące negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”,  
którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi  w życie 
z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Szołtysik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 3518



                                                                                                            Załącznik Nr 1  

                                                                                                            do Uchwały Nr XXIX/196/2020 

                                                                                                            Rady Gminy Rudziniec 

                                                                                                            z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

                                                                                     

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o przedłużenie terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości  rekompensujące negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

 

 

 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko, pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

            ........................................................................ 

            ........................................................................ 

            ........................................................................ 

            ......................................................................... 

 

2) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu (dotyczy osób prawnych) ............................................  

PESEL (dotyczy osób fizycznych)  ........................................................................................ 

 

3) Forma prawna podmiotu; 

□ osoba fizyczna;  

□ osoba prawna;  

□ jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

wykonująca działalność gospodarczą. 

 

 

4) Oświadczam, że płynność finansowa mojego przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomocznych z powodu COVID-19, polegających na 

nieuzyskiwaniu lub pomniejszeniu  dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

           Tak    □                        Nie      □ 

 

 

 

 .............................................................................................................................................................. 

data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub 

podpis osoby upoważnionej 
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