
UCHWAŁA NR XXX/266/20 
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 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. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art 15 q 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  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),  
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje: 

§ 1.  
Przedłuża się terminy płatności rat  podatku od nieruchomości za miesiąc luty 2021r. i marzec 2021 r. 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na skutek objęcia ich działalności zakazem na mocy § 
10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2316),: - do dnia 31 lipca 
2021 roku. 

§ 2.  
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 pkt 3.9 Komunikatu Komisji 
Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1). 

§ 3.  
Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie oświadczenia  o pogorszeniu płynności finansowej oraz formularza 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  
Oświadczenie wraz z informacją, o której mowa w § 3 uchwały należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 

2021r. 

§ 5.  
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Rabki-Zdroju. 

§ 6.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXX/266/20 

Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Rabka-Zdrój, dnia……………..…………….…r. 

Burmistrz Rabki-Zdroju 

Ul. Parkowa 2 

34-700 Rabka-Zdrój 
Oświadczenie 

Identyfikator podatkowy NIP podmiotu ……………………………….. 

Numer REGON podmiotu   ……………………………….. 

Firma przedsiębiorcy/Imię i Nazwisko …….……................................. 

  

      ……………………………….. 

Adres:      …….……................................. 

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

Nr telefonu:     …………………………………. 

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie (branża): …….……................................. 

KOD PKD przeważającej działalności: ……………………………………………. 

Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) i ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COWID-19 
mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

  

Pouczenie: 

Art.56.  
§1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy t.j. z 2020. Poz. 19 z zm.): „Podatnik, 

który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje niprawdę 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” 

……………………………….……………………. 

(czytelny podpis zgodnie z reprezentacją)
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