
UCHWAŁA NR XXI/124/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 15g 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.) 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 
Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym status 
mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców – w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.), którzy są płatnikami tego podatku na terenie 
Gminy Pilica. 

§ 2.  

Wyznacza się następujące terminy płatności podatku: 

1. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – płatność podatku w zakresie raty płatnej do 
15 maja przedłuża się do dnia 30 września 2020 r., 

2. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – płatność podatku 
płatnego w ratach miesięcznych do dnia 15 maja 2020 r. i do dnia 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 
30 września 2020 r. 

§ 3.  

1. Przedłużenie terminu płatności dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
spełniający ustawowe kryteria poziomu spadku obrotów gospodarczych, określone w ustawie dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z w/w przedłużenia płatności podatku, składa wniosek do Urzędu 
gminy wraz z dokumentacja potwierdzającą pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 
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§ 5.  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

   

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorców,
którzy wskutek COVID-19 nie mogli prowadzić działalności gospodarczej albo ich sytuacja uległa
pogorszeniu. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 15g 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. Zgodnie z tą regulacją, rada miasta
i 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 kwietniu, maju
i czerwcu 2020 r. nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Skrócony okres wejścia w życie niniejszej
uchwały ma uzasadnienie w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych, z którego wynika, że w uzasadnionych przypadkach akty
normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni,
a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
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