
 

UCHWAŁA NR 22/XXI/2020 

 RADY GMINY ŻABIA WOLA  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15 q 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 z 

późn. zm.), art. 6 ust. 7 i ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),   

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi  

podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie 

posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r. (przy czym uregulowanie 

zaległości podatkowych do dnia złożenia wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej uchwały, nie wykluczy przedsiębiorcy z możliwości ubiegania się o ulgę), w następujący 

sposób:  

1) termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 

spółek nie posiadających osobowości prawnej:  

a) przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;  

b) przypadający na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża  do dnia 30 września 2020 r.  

 

2) termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych (prowadzących działalność 

gospodarczą): 

a) przypadający na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;  

b) przypadający na dzień 15 września 2020 r. przedłuża  do dnia 30 września 2020 r.  

 

2. Udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 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.  

3. W celu skorzystania z możliwości przedłużenia terminu płatności rat podatku podatnik składa 

oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z §1 oraz przedstawia Wójtowi wypełniony 

formularz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

§ 3 

Uchwała wchodzi życie  od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z mocą obowiązującą od 1 maja 2020. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Anna Filipowicz 



 

UZASADNIENIE 

  

 W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało 

negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.   

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z 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 oraz niektórych innych  

ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 374 z późn..zm).   

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości  - nie dłużej niż do dnia 30 

września 2020 r., z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 

2020 r.  

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną 


