
UCHWAŁA NR XX/93/20 
RADY MIEJSKIEJ W RECZU 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu 
zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 15q oraz 
15zzzh ustawy z dnia 02 marca 2020 r. ustawy 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 2020 r. 
poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w  maju 
i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. grupom przedsiębiorców wskazanym w § 2, 
dla których nastąpił spadek obrotów, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

§ 2. 1. Uprawnionymi do skorzystania z pomocy określonej w §1 są przedsiębiorcy, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzący działalność w zakresie: 

1) gastronomii, w tym przygotowania i podawania posiłków i napojów, 
2) prowadzenia obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego 

zakwaterowania, 
3) prowadzenia piekarni lub cukierni, 
4) działalności w zakresie opieki zdrowotnej, 
5) działalności kamieniarskiej, 
6) działalności poligraficznej i drukarni, 
7) prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, 
8) działalności doradczej, podatkowej, reklamowej i związanej z tłumaczeniami, 
9) działalności ubezpieczeniowej, 
10) usług fryzjerskich lub kosmetycznych, 
11) usług krawieckich, fotograficznych i szewskich 
12) handlu detalicznego z wyjątkiem prowadzonego na stacjach paliwowych, 
13) naprawy pojazdów samochodowych, 
14) naprawy i konserwacji sprzętu, 
15) transportu, w tym pasażerskiego, 
16) usług budowlanych, 
17) usług nauki jazdy, 
18) indywidualnej praktyki lekarskiej, fizjoterapii oraz rehabilitacji, 
19) prowadzenia komisów, 
20) działalności notarialnej, 
21) działalności produkcyjnej. 
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2. Przez pogorszenie się płynności finansowej rozumie się spadek sprzedaży towarów 
lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o nie mniej niż o 15% obliczony jako 
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 
za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, 
w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie okresu porównawczego z roku 
poprzedniego, o którym mowa w ust. 2, w tym gdy podatnik rozpoczął działalność w trakcie 
roku 2019 za analogiczne 2 kolejne miesiące roku 2019 uważa się dowolnie wskazane 
kolejno po sobie następujących 30 dni kalendarzowych 2019 roku w okresie prowadzenia 
działalności. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w §1 składa- w terminie 
do 15 maja - Formularz Informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w którym 
wskaże spadek obrotów gospodarczych.  Wzór formularza, o którym mowa stanowi 
Załącznik do niniejszej uchwały. 

2.  Z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, 
o której mowa w § 1 uchwały Nr XVII/96/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 lutego 2016 r. 
w sprawie  opłaty prolongacyjnej Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 985). 

3. Pomoc, o której mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie 
z pkt 3.1  Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w  
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91l 
z 20.03.2020). 

§ 4. Uchwała obowiązuje do 30.09.2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.      

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tadeusz Robaczek 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/93/20
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika 3)

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

15) transport, w tym pasażerski
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18) indywidualna praktyka lekarska, fizjoterapii oraz rehabilitacja

19) prowadzenie komisów

20) działalność notarialna

17) usługi nauki jazdy

5) Rodzaj prowadzonej działalności, w zakresie której płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

8) działalność doradcza, podatkowaj, reklamowa i związana z tłumaczeniami,

5) działalność kamieniarska

6) działalność poligraficzna i drukarni

7) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej

3) prowadzenie piekarni lub cukierni

4) działalność w zakresie opieki zdrowotnej

1) gastronomia, w tym przygotowania i podawania posiłków i napojów

11) usługi krawieckie, fotograficzne i szewskie

2) prowadzenie obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

9) działalność ubezpieczeniowa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 4)

A. Informacje dotyczące podmiotu, 
któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki 
cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc 
w związku z działalnością prowadzoną w tej 
spółce2)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
wspólnika

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

12) handel detaliczny z wyjątkiem prowadzonego na stacjach paliwowych

13) naprawy pojazdów samochodowych

14) naprawy i konserwacja sprzętu

10) usługi fryzjerska lub kosmetyczna

21) działalność produkcyjna

16) usługi budowlane
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w analogicznych miesiacach roku 2019

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

7) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

8) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę

5)6) Dane w zakresie obrotu:

w dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych przypadajacych w okresie 
po dniu 01.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia formularza
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mały przedsiębiorca

mikroprzedsiębiorca

średni przedsiębiorca

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki 
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według 
ksiąg spółki?

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 
ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a 
stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1? nie dotyczy

inny przedsiębiorca

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości 
kapitału zarejestrowanego ? 6) nie dotyczy

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być 
udzielona pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem 
upadłościowym? 
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tak nie

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

5) Dokumentację potwierdzającą wykazane obroty, w tym m.in. deklaracje, ewidencje, rejestry, historie przepływu środków na rachunku bankowym należy 
przechowyć celem ich okazania  na żądanie organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających na podstawie art. 274a ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 10, zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, informuję, że:

 1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmisz Recz z siedzibą ul. Ratuszowa 17,  73-210 Recz
 2)Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@recz.pl, 
 3)Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane w celach podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.
 4)Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

świadczące usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5)Pana/pani dane osobowy przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6)Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7)Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8)Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może 

skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.                     

Klauzula RODO

6) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, 
rezerwowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, 
tj. akcyjnego lub zakładowego. 

4) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę 
PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, 
gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka 
zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy
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2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące 
tego wspólnika albo komplementariusza).

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-1

 1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

 2. Jeśli tak, należy wskazać: 

1)  W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-
akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku 
spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i 
miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania
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UZASADNIENIE

Przygotowany projekt uchwały został w oparciu o:
- pismo Prezesa UOKiK z dnia 1 kwietnia 2020 roku skierowane do Regionalnych Izb
Obrachunkowych, w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących
pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z Ustawy antykryzysowej,
- pismo Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku skierowane do Regionalnych Izb
Obrachunkowych, z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania wskazanych przepisów
kompetencyjnych z jednoczesna potrzebą zapewnienia jst dochodów własnych na
odpowiednim poziomie.
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.

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 2020r. 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 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 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 2020r.
przedsiębiorcom, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku
obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem
nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020r.
Skutkiem przedłużenia terminów płatności wskazanych w uchwale rat będzie uzyskanie
dochodów w terminie późniejszym.

Przedmiotowe przedłużenie terminu płatności rat stanowi pomoc publiczną.
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