
UCHWAŁA NR XXIV/141/20 
RADY GMINY W GIDLACH 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

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

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461), art. 15q ust. 1 w związku z art. 15 zzzh 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. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, 
poz. 695) 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 
91 I z 20.03.2020, str. 1) uchwala się, co następuje:                          

§ 1. Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości mikroprzedsiębiorcom i małym 
przedsiębiorcom, będącym podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gidle, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) wyznaczając następujące terminy: 

1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od 
nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. 

2) osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej - terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r.  i 15 czerwca 2020 r. przedłuża 
się do dnia 30 września 2020 r. 

§ 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 nie wymaga 
składania dodatkowych wniosków przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości.  

§ 3.  Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której 
mowa w Komunikacie Komisji  - "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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