
UCHWAŁA NR XV/129/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy 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, 567, 568 i 695), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się terminy płatnośći rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.  

§ 2. Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedłuża 
się do dnia 30 września 2020 r. 

§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien złożyć do dnia 30 maja 2020 r. oświadczenie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Podatnik (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa)

………………………………………………………

Adres ……………………………………………….

………………………………………………….…...

NIP ………………………………………………....

Nr telefonu ………………………………………….

e-mail ……………………………………………….

Urząd Miasta Chełmży

ul. gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

OŚWIADCZENIE

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

……………………… natomiast w miesiącu styczniu 2020 r. wyniosła……………..…… Tym samym,

płynność uległa pogorszeniu o …….%.

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CIVID-19, mające bezpośredni

wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa.

……………………………………………………….
(podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika)

Załącznik do uchwały Nr XV/129/20

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 6 maja 2020 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/129/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności
rat podatku od nieruchomości.

W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działaności gospodarczej spowodowanymi epidemią
koronawirusa COVID-19, podejmuje się uchwałę mającą pomóc przedsiębiorcom prowadzącym działalność na
terenie miasta Chełmży, poprzez wydłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomosci płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
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