
UCHWAŁA NR XVIII/122/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Ostrowy, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 15q oraz art. 15zzzh 
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, poz. 567, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy Nowe Ostrowy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Ostrowy, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

§ 2. Przedsiębiorca chcący skorzystać z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru określonego w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których 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. 

§ 4. Pomoc przewidziana w niniejszej uchwale nie przysługuje podatnikom, którzy posiadają 
zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Nowe Ostrowy na dzień 31 marca 2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, i wchodzi 
w życie z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/122/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

………………………………….. 

Nazwa firmy 

…………………………………… 

NIP 

…………………………………… 

Siedziba firmy 

…………………………………… 

Nr telefonu Adres e-mail (pole niewymagane) 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy 

Nowe Ostrowy 80 

99-350 Ostrowy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 uległa pogorszeniu moja płynność finansowa związana z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

………………………………………. 

Data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
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Uzasadnienie

Nowelizacją 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, poz. 567 i poz. 568) ustawodawca dodał art. 15q, zgodnie
z którym rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa ulega 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., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Niniejszym projektem uchwały proponuje się przedłużyć terminy płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r., do ostatniego dnia, który przewidział
ustawodawca w przywołanym wyżej art. 15q, tj. do dnia 30 września 2020 roku. Pomoc ta ma na celu
wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowe Ostrowy
ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu panującej pandemii COVID-19.

Pomoc, o której mowa w niniejszym projekcie uchwały adresowana jest do wszystkich
przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową, przy czym warunkiem skorzystania
z pomocy jest:

1)pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy;

2)brak zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Nowe Ostrowy na dzień
31 marca 2020 roku

Pomoc, o której mowa w niniejszym projekcie uchwały, 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. Mając powyższe na uwadze niniejszy
projekt pomocowy nie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uchwale nadano moc wsteczną od dnia 15 kwietnia 2020 r. w celu umożliwienia przedsiębiorcom
skorzystania z przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości również za miesiąc
kwiecień. Art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1461) dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu "mocy wstecznej", ale tylko "jeżeli
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie". Przyjmuje się, iż moc
wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw, wyklucza się możliwość
zastosowania tej normy do nakładania obowiązków. Przedmiotowa uchwała nadaje uprawnienia,
wpływa ewentualnie na poprawę sytuacji określonego w niej kręgu przedsiębiorców, nie ma zaś na
celu nałożenie dodatkowych obowiązków.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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