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UCHWAŁA Nr .…….……… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………..….. 2020 roku 
 
 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Miasta Radymna uchwala się co następuje: 

 

 

1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 

2020 r. dla wszystkich grup przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymna do dnia 30 

września 2020 roku. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. Z mocą obowiązującą od 01 maja 2020 r. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

 

 Andrzej Pacek 
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Uzasadnienie 

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe 

spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. 

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.). 

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r. 

W związku z powyższym, proponuje się przedłużenie terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

przedsiębiorcom, których nie objął zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związany ze 

skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. 

Przedmiotowa ulga nie stanowi pomocy  publicznej bowiem skierowana jest do wszystkich 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Radymna. Tym 

samym dane wsparcie przyznawane przedsiębiorcom nie spełnia łącznie wszystkich przesłanek 

wynikających  z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mianowicie nie 

ma charakteru selektywnego – nie uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę, grupę 

przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów. 

 

Opracowała 

Zofia Kawałek 

 


