
UCHWAŁA NR XXI/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

(wirusa SARS-CoV-2)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 15q, ustawy z dnia 02 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.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19, wyznaczając następujące terminy: 

1) Dla grupy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od 
nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. 

2) Dla grupy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemającym osobowości prawnej – termin 
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 
2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Z uwagi na ogłoszony na terenie kraju stan epidemii, na podstawie specustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy 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. 568) rada gminy w drodze uchwały może wprowadzać dla 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłużać termin wnoszenia przez tych przedsiębiorców 
podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. nie dłużej niż do dnia 30 września 
2020 r. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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