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U C H W A Ł A Nr …/…../20 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………….. r. 

 

 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu 

epidemii. 

 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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. poz. 374, 567 i 568), Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których 

dotyczą zakazy prowadzenia działalności, związane ze skutkami epidemii COVID-19 

wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym mowa w 

§ 1, dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność wymienioną w sekcjach A-U 

Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 251, 

z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
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. 

UZASADNIENIE 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z powodu 

epidemii. 

 

Na podstawie 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. poz. 374, 567 i 568), 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 kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 

września 2020 r. 

 

Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom na skorzystania z przedłużenia 

terminu płatności rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej 

sprawie. Jednocześnie z uwagi na okoliczność, iż nie sposób wskazać w jakim stopniu pomoc 

jest niezbędna poszczególnym podmiotom, to uchwała zakłada, że przedłużenie terminu 

płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. 

dotyczyłoby wszystkich przedsiębiorców, prowadzących działalność wymienioną w sekcjach 

A-U Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. 

U. poz. 251, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440), których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. Przedłużenie terminów 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 

I/O l) 

Nadanie niniejszej uchwale wstecznej mocy obowiązującej uzasadnione jest nadzwyczajnymi 

okolicznościami związanymi z szerzeniem się zakażeń i choroby COVID-19. 

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale 

nie wpłynie na poziom dochodów w skali roku. 

 


