
UCHWAŁA NR XXIII/224/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla mikro i małych 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, 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. 1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r.                         
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15q ust. 1 i art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczegółowych 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 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” 
(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 911 z 20.03.2020r, str. 1) uchwała się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 
w maju i czerwcu 2020 r. mikro i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co 
najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 

§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustalaniu płynności finansowej, o której mowa w § 1, przyjąć 
dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego 
dzień złożenie oświadczenia i formularza, o któych mowa w § 4 i porównać je ze styczniem 2020r. 

§ 3. Użyte w uchwale zwroty oznaczają: 

1/ Mikro przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników; a osiągnięty roczny obrót netto z tytułu 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 
2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

2/ Mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch  ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników; a osiągnięty roczny obrót netto z tytułu 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 
10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; 

3/ Pracownik – to osoba wykonująca pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę, z tytułu 
mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, na podstawy umowy zlecenia i umowy               
o dzieło; 

4/ Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na 
urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, 
urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania 
zawodowego; 

5/ Przez sprawozdania finansowe, o których mowa w § 4 pkt 3 niniejszej uchwały należy rozumieć 
sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, jak również podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, deklarację VAT7 i VAT7K oraz inne dokumenty potwierdzające pogorszenie 
płynności finansowej przedsiębiorcy. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany 
jest przedłożyć, nie później niż do dnia 15 lipca 2020 roku; 

1/ oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2/ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
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3/ sprawozdanie finansowe potwierdzające pogorszenie płynności finansowej o co najmniej 30 % wraz ze 
sprawozdaniem za miesiąc styczeń 2020 r., 

§ 5. Wspracie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 911 z 20.03.2020r.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/224/2020 

Rady Miejskiej w Kole 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Koło, ………………………….. 

…………………………........................ 

imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

............................................................... 

adres zamieszkania/siedziby  

................................................................ 

telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące zgłoszenia 

i upoważnionej do kontaktów z Urzędem 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że płynność finansowa przedsiębiorstwa w miesiącu .......................... 2020 r. wyniosła 
......................................... natomiast w miesiącu styczniu 2020 r. wyniosła ............................. 

Tym samym, płynność finansowa uległa pogorszeniu o .................................. % 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mające 
bezpośredni wypływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości dotyczy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

   (adres położenia nieruchomości ) 

za okres ……………………………………………………………………………………….. 

   (maj, czerwiec 2020 r.) 

      

Powierzchnia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza: 

Gruntów: ……………………………………………………………………… 

Budynków …………………………………………………………………….. 

Budowli o wartości …………………………………………………………… 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19), 
"Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację 
lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek 
dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie". 

                                        ….……………………..………………………………………. 

                                            data i podpis podatnika lub podpis osoby upoważnionej*) 
*) w przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo na wzorze PPS-1

Id: B1D415CA-4384-4F02-B0CC-D86DB39406E9. Podpisany Strona 1



Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/224/2020 

6) Forma prawna podmiotu 

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

 wskazać jaka ……………………………………………………………………………………………………….

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

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? 

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 

dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 

umarzalna, ulga podatkowa)

nie dotyczy

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.)1)

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?

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

5) 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)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

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: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
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1) 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.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXIII/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla mikro i małych
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, których

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki
finansowe w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców.

Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegółowych 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 ze zm.).
W myśl powolanej regulacji prawa, rada gminy może w drodze uchwały przedłużyć 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 2020r.

W związku z powyższym, proponuje się przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w
maju i czerwcu 2020 r. – do dnia 30 września 2020 r. dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy
odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19. Rozwiązanie takie jest
dostosowane do lokalnej sytuacji. Ponadto zapewni Gminie pozyskanie należnych dochodów własnych i nie
wpłynie negatywnie na realizacją zadań ustawowych. Należy nadmienić, że aktualnie możliwe jest
przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w miesiącu maju i czerwcu 2020 r., bowiem
termin zapłaty raty podatku za miesiąc kwiecień 2020 r. upłynął w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506
ze zm.) 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 2019 r. 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 upływnie 14 dniu 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 sprawie 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 ale również państwowy. Zatem,
uchwała dotycząca przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie ustawy
szczególnej, której regulacje mają przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie
krótszym niż 14-dnowy okres vacatio legis, gdyż przewiduje ona szczególne rozwiązania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaistniałą sytuacją kryzysową.
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Przedmiotowe przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały stanowiącej pomoc dla mikro i małych przedsiębiorców będących
podatnikami podatku od nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Koło, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w następstwie COVID-19, jest w pełni uzasadnione.
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