Uchwala Nr 214/XXI/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 kwietnia 2020r.
w sprawie pnedluienia termin6w platuoSci rat podatku od nieruchomoSci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I, art. 42 ustawy z dnia 8 mama 1990r. o samoqdzie
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze m.)
oraz art. 15q w zwi&u z art. 15 zzzh ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczegolnych rozwivniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i malczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywdanych nimi sytuacji kryrysowych
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia
20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy Srodkow pomocy paistwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekScie trwajqcej epidemii COVID-19" (2020iC 91 1101) (Dz. Urz. UE C 91 1 z 20.03.2020),
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje:

I1

Przedluta siq do dnia 30 wrzeSnia 2020 roku terminy platnoici rat podatku od niemchomoici
platnych w kwietniu, maju i czenvcu 2020 roku przedsiebiorcom, ktorych dotyczy zakaz
prowadzenia dziaialnoici, zwiqzany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikajqcy
z przepisow szczegolnych.
§2
Warunkiem przedluzenia terminow platnoici rat podatku od niemchomoici jest zloienie
przez podatnika formularza zgtoszenia oraz oiwiadczenia przedsiebiorcy.
§3
1. Przedluienie terminow platnoici rat podatku od nieruchomoici, o ktorym mowa w 5 1
uchwaty dotyczy przedsiqbiorcow bqdqcych podatnikami podatku od niemchomoici,
ktorych ptynnosC finansowa ulegta pogorszeniu na skutek spadku obrotow gospodarczych
w nastqpstwie wys$pienia COVID-19, z zastrzeZeniem t e nie posiadajq zalegioici
w podatku od niemchomoSci do konca stycznia 2020r.
2. Przez spadek obrotow gospodarczych rozurnie sie sprzedai towarow lub ushg, w ujeciu
iloiciowym lub wartoiciowym:
1) nie mniej niz o 15%, obliczony jako stosunek lqcznych obrotow w ciqgu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesiqcy kalendarzowych, przypadajqcych w okresie po
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajqcego dzien zloienia stosownego zgloszenia
wedhg wzom stanowiqcego zalqcznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do lqcznych
obrotow z analogicmych 2 kolejnych miesiecy kalendarzowych roku poprzedniego;
za miesiqc uw& sie takte 30 kolejno po sobie nastepujqcych dni kalendarzowych,
w przypadku gdy dwumiesiecmy okres porbwnawczy rozpoczyna siq w trakcie
miesiqca kalendarzowego, to jest w dniu innym nit pienvszy dzien danego miesiqca
kalendarzowego lub;
2) nie mniej nii 25% obliczony jako stosunek obrotow z dowolnie wskazanego miesiqca
kalendarzowego, przypadajqcego po dniu I stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajqcego
dzien zloienia stosownego zgloszenia wedlug wzom stanowiqcego zalqcznik nr 1 do
uchwaty, w porownaniu do obrotow z miesiqca poprzedniego; za miesiqc u w m siq
takie 30 kolejno po sobie nastepujqcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres
porownawczy rozpoczyna siq w trakcie miesiqca kalendarzowego, to jest w dniu
innym nii pienvszy dzien danego miesiqca kalendarzowego.

§4

P r z e d h n i e termin6w platnoSci rat podatku od niemchomoSci stanowi pomoc publicznq, o
kt6rej mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy irodk6w pomocy paristwa w celu
wsparcia gospodarki w konteucie twajqcej epidemii COVID-19" (2020lC 91 YO 1).

OkreSla siq wzory fonnularzy, o ktorych mowa w $2:
1) zgloszenia w sprawie p r z e d h n i a termin6w piatnoSci rat podatku od niemchomoici
stanowiqcego zatgcznik nr 1do niniejszej uchwaty;
2) ~Swiadczeniaprzedsiqbiorcy stanowiqcego Aqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

Zgloszenia, o kt6rym mowa w $ 2 uchwaly nalezy dokonaC nie p6hiej nik do dnia
30.09.2020r.
§7
Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwala wchodzi w S c i e z dniem ogloszenia w Dzienniku Uqdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.

Wqeznik Nr Ido
Uchwaly Nr 214lXXY2020
Rady Miejskiej w Semcku
z dnia 10 kwieblia 2020r.

Nr zgloszenia (wypetnia Unqd Miasta i Gminy w Serocku)
Zgloszenie w sprawie pnedlukenia termin6w platnolci rat podatku od nieruchomolci
dotyczy nieruchomolci o nr. ewid. (dotyczy os6b fmeznych)

-

1) Nazwa (finna) podrniotu lub imk i nazwisko

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

2) Pehy adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia dzidalnoSci
gospodarczej

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

3) Imiq i nazwisko, stanowisko, nr telefonu i mail osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu
za sprawy dotycqce niniejszego zgioszenia, kt6ra bqdzie upowa2niona do kontakt6w
z U q d e m Miasta i Gminy w Serocku (pehomocnictwo)

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

4) Identyfikator podatkowy NIP podrniotu (dotyczy os6b prawnych)

PESEL (dotyczy o d b fizycznych)

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

5) Identyfikator gminy, ktbrej podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzik (wpisaC
wylqcznie gdy siedziba finny lub adres zamieszkania jest spoza gminy Serock)

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

6) Forma prawna podmiotu:
przedsiqbiorstwo pabtwowe;
jednoosobowa sp&ka Skarbu Ptuistwa;
jednoosobowa sp6lka jednostki samorqdu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej @z. U. z 2019r., poz.712 ze zm.);
sflka akcyjna albo sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoiciq, w stosunku do kt6rych
Skarb Pahstwa, jednostka samorqdu terytorialnego, przedsiqbiorstwo pahstwowe lub
jednoosobowa sp6Uta Skarbu Pabtwa sq podmiotami, kt6re posiadajq uprawnienia
takie, jak przedsiqbiorcy dominujqcy w rozumieniu przepidw ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o O C ~ ~ Okonkurencji
N ~
i konsument6w @z. U. z 2019r., poz. 369 ze zrn. );
jednostka sektora finans6w publicznych w r o d e n i u przepidw ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze m.);
inna (podaC jaka) ..................................................................................

7) WielkoSC przedsiqbiorcy:
a. mikro przedsiqbiorca
b. przedsiqbiorca maw

c. przedsiebiorca Sredni
d, inny przedsiebiorca
WielkdC podmiotu, zgodnie z zalqcznikiem I do rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czenvca 2014 r. uznajqcego niekrdre roakaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnptrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trabatn (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1)
8) PKD - klasa dzialalnoSci zgodnie z rozporqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 24 grudnia
2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DzialalnoSci (PKD) (Dz. U. z 2007r. nr 251, poz.
1885, ze zm.).

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

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

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

..............................................................
data i podpis podatnika z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby upowat,nionejn

*W przypadku dzialania przez pehomocnika nale2y dostarczyk pe~nomocnictwona wzorze
PPS-I

Zalqcmik Nr 2 do
Uchwaty Nr 214KUl2.020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 kwietnia 2020r.

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imiq i nazwisko

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

2) Powierzchnia nieruchomoki, na kt6rej prowadzona jest dzialalnoSC nie objqta zakazem jej
prowadzenia wynosi dla:
gmnt6w ....................m2
budynk6w ................m2
budowli o wartoSci................. zl
3) Jestem przedsiqbiorcq:
kt6rego nie dotyczy zakaz prowadzenia dzialalnoici, zwiqzany ze skutkami epidemii
COVID-19 wynikajqcy z przepis6w szczeg6lnych;
kt6rego dotyczy zakaz prowadzenia dzialalnoici, zwiqzany ze skutkami epidemii
COVID-19 wynikajqcy z przepis6w szczeg6lnych.
4) Odnotowalem spadek obrot6w gospodarczych z powodu COVID-19
nie mniej nit o IS%, obliczony jako stosunek kqcznych obrot6w w ciqgu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesiqcy kalendarzowych, przypadajqcych w okresie po
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajqcego dzien zlokenia zgloszenia
stanowiqcego zalqcznik N 1 do uchwaly, w por6wnaniu do iqcznych obrot6w z
a n a l ~ ~ i c & ~2ckolejnych
h
miesiqcy ~~~~~~~wych roku pop&dniego; za miesiqc
uw& siq tak2e 30 kolejno po sobie naswpujqcych dni kalendarzowych, w przypadku
gdy dwumiesiqczny okres por6wnawczy rozpoczyna siq w trakcie miesiqca
kalendarzowego, to jest w dniu imym nik pierwszy dzieh danego miesiqca
kalendarzowego
lub
nie mniej nit 25% obliczony jako stosunek obrot6w z dowolnie wskazanego miesiqca
kalendmwego, p~zypadajqcegopo dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajqcego
dzien zlokenia zgioszenia stanowiqcego zalqcznik nr 1 do uchwaly, w por6wnaniu do
obrot6w z miesiqca popmdniego; za miesiqc uwata siq t a b 30 kolejno po sobie
nastqpujqcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres por6wnawczy rozpoczyna
siq w trakcie miesiqca kalendarzowego, to jest w dniu innym nik pierwszy dzien
danego miesiqca kalendmwego.
5) Pomoc w formie dotacji bezpoSrednich, zaliczek zwrotnych, korzyici podatkowych lub w
zakresie platnoici otrzymana przez pnedsiqbiorstwo w oparciu o Komunikat Komisji UE z
dnia 20 marca 2020r.*wyniosla:
...................................... euro na dzieh dokonania zgloszenia.
WartoSC pomocy nale2y podaC w kwocie brutto, tj. przed odliczeniem podatk6w lub innych
oplat.
Kwota pomocy nie moke przekroczyk kqcznie 800.000,OO euro na przedsiqbiorstwo.
6) Przedsiqbiorstwo:
nie mjdowalo siq w trudnej sytuacji (w rozumieniu og6lnego rozporqdzenia w
sprawie wylqczen grupowych)** w dniu 31 grudnia 2019r.

znajdowdo siq w trudnej sytuacji (w rozumieniu og6lnego rozporqdzenia w sprawie
wylqczen grupowych)** w dniu 31 grudnia 2019r.

Pomoc moke zostaC przyznana przedsiqbiorstwom, kt6re nie znajdowaly siq w trudnej
sytuacji (w rozumieniu og6lnego rozporqdzenia w sprawie wylqczeh grupowych (15) w dniu
31 grudnia 2019 r.; moie by6 ona przyznana przedsiqbiorstwom, kt6re nie znajdujr) siq
w trudnej sytuacji lub przedsiqbiorstwom, kt6re nie znajdowaly siq w trudnej sytuacji w dniu
31 grudnia 2019 r., ale kt6re p62niej napotkaly trudnoki lub znalazky siq w trudnej sytuacji
z powodu epidemii COVID-19.
Niniejsze ~Swiadczeniesldadam Swiadomy odpowiedzialnoSci za skladanie fdszywych
zeznah i prawdziwoSci danych. OSwiadczam, te znana jest mi treS6 art. 233 $ I Kodeksu
kamego.

.................................................................
data i podpis podatnika z podaniem imienia i
nanviska oraz stanowiska lub podpis osoby upowatnionej

*Komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy Srodkbw pomocy p&twa
w celu wsparcia gospodarki w konteMcie tnvajqcej epidemii COVID-19" (2020lC 91 1101)
(Dz. Urz. UE C 91 1 z 20.03.2020, str.1)
** Zgodnie z definicjq w art. 2 pkt 18 rozpopdzenia Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17
czenvca 2014 r. uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnqtrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Uzasadnienie do
Uchwaly N r 214/XXI/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 kwietnia 2020r.
W zwi;lzku z epidemiq COVID-19 ustanowione zostaly czasowe ograniczenia
w prowadzeniu dzialalnoici gospodarczej przedsiqbiorc6w dzialajqcych w r6hych brantach.
Powyhze spowodowalo negatywne skutki finansowe dla przedsiqbiorc6w.
Kompetencja do podjqcia przedmiotowej uchwaly wynika z art. 15q ustawy z dnia
2 marca 2020r. o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwipnych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywdanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.374 ze zm.).
Rada gminy mote przedh2y6, w drodze uchwaly, wskazanym grupom przedsiqbiorc6w,
kt6rych plynnoi6 fmansowa ulegla pogorszeniu w zwi+
z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy platnoici rat podatku od
niemchomoici, platnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dlukj ni2 do dnia
30 wrzeSnia 2020r.
W zwiqzku z powytszym, proponuje siq przedbenie termin6w platnoici rat podatku od
nieruchomoici platnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 wrzeinia 2020r.
przedsiqbiorcom, kt6rych dotyczy zakaz prowadzenia dzialalnoici zwipzmy ze skutkami
epidemii COVID-19 wynikajqcy z przepis6w szczeg6lnych oraz kt6rzy odnotowali
pogorszenie ptynnoSci finansowej na skutek spadku obrot6w gospodarczych w zwi;lzku
z epidemig COVID-19, z zastrzeteniem nieposiadania zalegloici w podatku od nieruchomoici
do konca stycznia 2020r
Uchwala wchodzi w kycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz.qdzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506 ze zm.) zasady i tryb oglaszania akt6w prawa miejscowego okreSla ustawa
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w
prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461, dalej: ustawy o oglaszaniu akt6w normatywnych). Akty
normatywne, zawierajqce przepisy powszechnie obowiqujqce, oglaszane w dziennikach
urzqdowych - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogiaszaniu akt6w normatywnych wchodq w
iycie po u m i e cztemastu dni od dnia ich ogloszenia, chyba t e dany akt normatywny
okreSli termin d h a z y . Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o oglaszaniu akt6w
normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzekniem ust. 3,
mogq wchodzi6 w tycie w terminie kr6tszyrn nit czterndcie dni, a jeteli w a y interes
pahstwa wymaga natychmiastowego wejicia w kycie aktu normatywnego i zasady
demokratycznego ptuistwa prawnego nie stojq temu na przeszkodzie, dniem wejScia w Qcie
mote by6 dzien ogloszenia tego aktu w dzienniku urqdowym. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy
przepisy art. 4 nie wylqczajq motliwoici nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowipjgcej, jeteli zasady demokratycznego paristwa prawnego nie stojq temu na
przeszkodzie. W zwiqzku z powytszym zapisano w 5 1 uchwaly, t e przedMenie tennin6w
pkatnoici rat podatku od nieruchomoici do dnia 30 wrzeinia 2020 roku, tym przedsiqbiorcom,
kt6rych dotyczy zakaz prowadzenia dzialalnoici, zwiqzany ze skutkami epidemii COVID-19
wynikajqcy z przepis6w szczeg6lnych, dotyczy rat pkatnych pocqwszy od miesiqca kwietnia
oraz w maju i czerwcu 2020 roku.
W przedrniotowej sprawie spdniona zostaka przeslanka waimego interesu pahstwa, mimo t e
przepisy dotyczqce regulacji zasad podatku od N ~ N C ~ O ~ majq
O ~ Ccharakter
~
lokalny, gdy2
skutki pogarszajqcej sie sytuacji podmiot6w gospodarczych bqdq mialy wymiar nie tylko
lokalny a pahstwowy. Spehiony zostal r6wniet warunek, t e zasady demokratycznego
pahstwa prawnego nie stojq na przeszkodzie podjeciu takiej uchwaiy, gdyt pomoc

-

przedsiqbiorcom, kt6rzy wskutek wydania przepidw szczegblnych nie mogli prowadzik
dzidahoici gospodarczej sq zgodne z zasadami demokratycznego pafstwa prawa.
Zatem uchwala dotyczva Growadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomo~ci na
podstawie ustawy szczeg6lnej, kt6rej regulacje majq przeciwdziala6 skutkom epidemii m o k
wejiC w Qcie w okresie kr6tszym nit 14-dniowy okres vacatio legis i mieE zastosowanie od
kwietnia 2020 r.
gdyt regulacje te przewidujq szczeg6lne ronviqzania zwicjzane
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczsniem COVID-19 oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych.
Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publicznq.
-

-

