
UCHWAŁA NR XIX/113/2020 
RADY GMINY NOWA KARCZMA 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym podmiotom, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

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, 568, 695) 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 2020 r. poz. 713) Rada 
Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatne 
w maju i czerwcu 2020 r., wskazanym w § 2 grupom przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 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. z 2009 r. Nr 59 poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440). 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Wołoszyk 
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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.
Zgodnie z przepisem 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, 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 pozwoliłaby przedsiębiorcom na skorzystanie z przedłużenia terminu płatności
rat podatku od nieruchomości bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.
Projekt uchwały zakłada, że przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w 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. z 2009 r. Nr 59 poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) i których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Podjęcie niniejszej uchwały jako skierowanej do wszystkich przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości, formy prawnej, sektora, czy innych kryteriów,
której jedynym warunkiem będzie pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku
epidemii COVID-19, oznaczać będzie, że nie będzie spełniona przesłanka selektywności pomocy, a
tym samym tego rodzaju preferencja nie będzie stanowić pomocy publicznej. Wsparcie takie
będzie środkiem o charakterze generalnym, pozbawionym znamion pomocy publicznej. Z uwagi na
powyższe, uchwała niniejsza nie zawiera postanowień dotyczących pomocy publicznej.
Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713), zasady i tryb ogłaszania prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
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 14 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 14 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. W
przedmiotowej uchwale spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa, mimo że przepisy
dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki
pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a
państwowy. Zatem uchwała dotycząca przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości
na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może
wejść w życie w okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis, gdyż przewidują one
szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obniży czasowo dochody, ale nie
wpłynie na poziom dochodów w skali roku.
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