
UCHWAŁA NR XX/139/2020 
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 

19. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 
poz. 713) oraz art. 15q ustawy z dnia 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 Miejska 
Rydzyny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wszystkim przedsiębiorcom będącym 
podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna,  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 płatnej do dnia 15 maja 2020r. przedłuża się do dnia 30 września 2020r., 

2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin 
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020r. i 15 czerwca 2020r. przedłuża się 
do dnia 30 września 2020r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

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

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Miejskiej Rydzyny 

 
 

Roman Skiba 
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Uzasadnienie

Uchwała Nr XX/139/2020

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 27 kwietnia 2020r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom
będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID - 19.

Zgodnie z art. 15 q ustawy z dnia 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, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związkuz ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju
i czerwcu 2020r., nie dłużej niż do 30 września 2020r.

Mając na względzie powyższe, proponuję się podjęcie przedmiotowej uchwały, której zasadniczym
celem, w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polski stanu epidemiologicznego
z powodu COVID - 19, jest udzielenie przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Rydzyna będącym
podatnikami podatku od nieruchomości pomocy w postaci odroczenia terminu płatności podatku od
nieruchomości z terminem płatności w maju i czerwcu 2020r. wskazując nowy termin płatności 30 września
2020 roku.
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