
UCHWAŁA NR 100/XIX/2020 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15p, w związku z 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze 
zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91 I z 
20.03.2020r., str.1), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1461) 

Rada Gminy w Opatowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, 
związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. 

§ 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w§ 1 uchwały dotyczy 
przedsiębiorców będących 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 marca 2020 roku. 

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w §1, powinien złożyć do dnia 15 czerwca 2020 r. oświadczenie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Przedłużenie  terminów płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa 
w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Załącznik do uchwały Nr 100/XIX/2020 

Rady Gminy Opatów 

z dnia 21 maja 2020 r. 

  Telefon 

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

  e-mail 

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

         Wójt Gminy Opatów 

         ul. Tadeusza Kościuszki 27 

         42-152 Opatów 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mające 
bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Pouczenie: 

Art.56. § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. z 2020 r. poz.19): „Podatnik, 
który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. 

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

Miejscowość, data     ......................................................... 

        Podpis podatnika
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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. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.).

Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia od
podatku od nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym, proponuje się przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości
i zwolnić za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. grunty, budynki i budowle lub ich części
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dla których,
przeważający rodzaj działalności w rozumieniu ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej dotyczy zakazu prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności
finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19, z
zastrzeżeniem że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdywali się w trudnej sytuacji w rozumieniu
art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z
2019r. poz. 1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne,
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych – zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu
dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na
podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, w uzasadnionych przypadkach
akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż
czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. W
przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa mimo że
przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki
pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a
państwowy. Zatem uchwała dotycząca wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i
przedłużenia terminu płatności na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają
przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie krótszym niż 14dniowy okres
vacatio legis, gdyż przewidują one szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.
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