Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Urszula Chrzuszcz
dnia 30 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIII/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu
2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15q
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 z późn. zm.)
Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości, przedsiębiorcom, na których nałożono całkowity
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nałożono ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 w następujący sposób:
1) termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
nieposiadających osobowości prawnych przypadających na dzień 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r.
przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
2) termin płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 15 maja 2020 r.
przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
§ 2.
Przedsiębiorca ubiegający się o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa
w § 1 zobowiązany jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do dnia
15 czerwca 2020 r.
§ 3.
Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Komunikatem
Komisji Europejskiej (Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19”)
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koniecpolu
Aneta Chrzuszcz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/2020
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
KTÓRYCH TERMIN PŁATNOŚCI PRZYPADA W MAJU I CZERWCU DO DNIA 30.09.2020 r.

A. Informacje dotyczące podmiotu,
który składa wniosek1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki
cywilnej lub osobowej składajacego niniejszy
wniosek w związku z działalnością prowadzoną w
tej spółce2)

1) Identyfikator podatkowy NIP

1a) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu3)

2) Imię i Nazwisko albo nazwa podmiotu

2a) Imię i Nazwisko albo nazwa wspólnika

3) Adres miejsca zamieszkania albo siedziby
podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo siedziby wspólnika

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę4)
5) Forma prawna podmiotu5)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy
dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
inna (podać jaka)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. 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)5)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)6)
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B. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA I UZASADNIENIE WNIOSKU
Przyczyna złożenia wniosku
nałożono całkowity zakaz prowadzenie działalności gospodarczej
nałożono ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej
inne (wskazać negatywne kosekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19 mające
bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa)
UZASADNIENIE WNIOSKU

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensujacej negatywne
kosekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy, w przypady podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną
pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19?

tak

nie

2. Jeśli tak, należy wskazać:
a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania
b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka,
gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna,
pożyczka umażalna, ulga podatkowa)

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy
D. POUCZENIE
Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. 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"
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E. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe

Numer telefonu (podanie informacji dobrowolne)

Data i podpis

POUCZENIE
1) W przypadku gdy wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej
spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej
spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy
i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki;
2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo
komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z
działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza);
3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP
4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na
stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości
ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
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