
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom 
przedsiębiorców, 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. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15q w zw. z art. 15 zzzh ust. 1 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.) 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) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Przedłuża się przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości za 
2020 rok, w następujący sposób: 

1) terminy płatności rat podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 

a) przypadające na dzień 15 kwietnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.; 

b) przypadające na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.; 

c) przypadające na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża do dnia 30 września 2020 r. 

2) termin płatności rat podatku od nieruchomości od osób fizycznych  przypadające na dzień 15 maja 
2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. 

2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1 dotyczy 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i którzy prowadzą działalność innego rodzaju niż 
określona we właściwej uchwale Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od 
nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

3. Za pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1 i 2 uznaje się spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 polegający na sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych    
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 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 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia 
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stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 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. 

§ 2.  

Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1  jest 
złożenie przez podatnika: 

1) oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wsparcie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu 
Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 5.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2020 r. 

Oświadczenie przedsiębiorcy 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko 

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

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

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

2) Pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, e-
mail firmowy 

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

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

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

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

3) Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu i e-mail osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu za sprawy 
dotyczące niniejszego zgłoszenia, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem Miejskim 
w Mielcu (pełnomocnictwo) 

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

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

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

4) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu (dotyczy osób prawnych) 

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

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

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

5) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 

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

6) Forma prawna podmiotu: 

□ 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 2019r., poz.712 tj.) 

□ 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. z 2019r., poz. 369 tj.); 

□ jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj.); 

□ inna (podać jaka).......................................................................................................................... 
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7) Jestem przedsiębiorcą, który prowadzi inny rodzaj działalności niż określony we właściwej uchwale 
Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

□ tak       

□nie 

8) Odnotowałem spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19: 

□ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych  
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia, 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 

Obroty gospodarcze [zł] Miesiąc 
2019 r. 2020 r. 

   
   

lub 

□ nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia, 
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 

Miesiąc 2020 roku Obroty gospodarcze [zł] 
  
  

…………………….....………………………….........................……………………………………….. 

Data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby 
upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2020 r. 
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