
 

UCHWAŁA NR XX/122/2020 

RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Sadowne, 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 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 ze zm.), 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 2020 r. poz. 713) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 

Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wszystkim grupom 

przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Sadowne, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając 

następujące terminy: 

1. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty 

podatku od nieruchomości, której termin upłynął 15 maja 2020 roku przedłuża się do 

dnia 31  sierpnia 2020 r.  

2. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom nieposiadającym 

osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do 

dnia: 15 maja 2020 r.  i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

§ 2. 

1. Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, o którym 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. 

2. Przedsiębiorca, celem wykazania okoliczności, o których mowa w §1, winien złożyć 

oświadczenie o pogorszeniu się jego sytuacji finansowej w związku ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego wzór 

określono w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały  

Rady Gminy Sadowne nr XX/122/2020 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

……………………………………………………………. 
imię i nazwisko/nazwa podatnika 

 

……………………………………………………………. 
adres 

 

……………………………………………………………. 
adres c.d. 

 

……………………………………………………………. 
NIP Przedsiębiorcy/PESEL osoby fizycznej 

 

……………………………………………………………. 
nr telefonu 

 

……………………………………………………………. 
e-mail 

 

 

        Wójt Gminy Sadowne 

        ul. Kościuszki 3 

        07-140 Sadowne 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

 

 

……………………………………… 
miejscowość, data 

          

 ………………………………………………. 
podpis 

 

 

Oświadczenie można złożyć: 

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP Urzędu Gminy Sadowne 

podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 
b) w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na adres: Urząd Gminy 

Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne. 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisami zawartymi w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. rada gminy może podjąć 

decyzję w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w stosunku do 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Terminy płatności rat 

podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., mogą zostać 

przedłużone najpóźniej do 30 września 2020 r. 


