
UCHWAŁA NR XXVII/257/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 stycznia 2021 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15q w związku z art. 15 zzzh 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. 1842 z późn. 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 20.03.2020, str. 1), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 
w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku przedsiębiorcom, w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. 1. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym 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.  

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 5%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie do dnia poprzedzającego dzień złożenia informacji 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,  lub; 

2) nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 30 października 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia informacji stanowiącej 
załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 3. Warunkiem przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie: 

1) oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.); 

3) oświadczenie, o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 
28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 2112). 

§ 4. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu 
Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91l z 20.03.2020, ze zm.). 

§ 5. Pomoc, o której mowa w § 1 nie obejmuje przedsiębiorców, którzy: 
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1) w dniu 31 grudnia 2019r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 
w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.); 

2) w dniu 1 marca 2020r. prowadzili działalność, o której mowa w pkt 23 Komunikatu Komisji - 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 20.03.2020). 

§ 6. 1. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do 
korzystania z przesunięcia terminów na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja 
podatkowa. 

2. Zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały nie przysługuje podatnikowi, który złożył niezgodne ze 
stanem faktycznym lub prawnym oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/257/2021 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej 

1. Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko 

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

2. Firma odnotowała spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym z powodu 
COVID-19 (wypełnić właściwe): 

a) .......... nie mniej niż 5% - obliczony wg § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały: 

Lp. Łączne obroty za 2 kolejne miesiące (wymienić) Kwota 

1. 
2 kolejne m-ce kalendarzowe, przypadające 
w okresie do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia informacji 

  

2. 2 kolejne miesiące roku poprzedniego   
Stosunek obrotów poz.1 do poz. 2                         % 

b) .......... nie mniej niż 15% - obliczony wg § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały: 

Lp. Łączne obroty miesiąca (wymienić miesiąc):                       Kwota 
1.   
2.   

Stosunek obrotów 
z poz.1 do poz. 2 

 % 

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

(data i podpis podatnika lub osoby upoważnionej)
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