
UCHWAŁA NR XV /136 / 2020 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Czernikowo, 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.l, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z 08.03.1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 15q w związku z art. 15zzzh 
ustawy z 02.03.2020 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.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Gminy Czernikowo uchwala:

§ 1. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czernikowo, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID -  19, wyznaczając następujące terminy:

1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą termin płatności raty 
podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. - przedłuża się do dnia 30 
września 2020 r.

2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym 
osobowości prawnej termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 
15 maja 2020r., 15 czerwca 2020r. - przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

§ 2. Przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o 
której mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 1/01).

§ 3. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie 
przez podatnika:

1) oświadczenia o stratach stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 
-Pomorskiego.



UZASADNIENIE

Rada Gminy Czernikowo wychodząc naprzeciw podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą na terenie gminy Czernikowo, przygotowała propozycję odroczenia terminu 

płatności podatku od nieruchomości przypadającego na dzień 15 maj 2020 r. i 15 czerwca 

2020 r. z przesunięciem możliwości płatności do dnia 30 września 2020 r. Propozycja 

dotyczy tych przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli w czasie epidemii COVIC-19 ograniczyć 

swoją działalność gospodarczą. Przedmiotowe przesunięcie terminu płatności podatku 

stanowi pomoc publiczną.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202Or. poz. 

713) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające 

przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych - zgodnie z art. 4 

ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jednak na 

podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, 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.


