Uchwała Nr 187/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 17 kwietnia 2020 roku
w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych 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. 568) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzącym działalność:
1) polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub
gościom dokonującym własnego wyboru z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętą
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług
polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu
i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu,
wykonywanej przez oddzielne jednostki,
2) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętą w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
3) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 90.0),
4) związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów
tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
5) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub
w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych (ujętą w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 59.14.Z),
6) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 56.30),
7) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętą w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 96.02.Z),
8) związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.09.Z),
9) usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 96.04.Z),
10) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),

11) związaną z prowadzeniem edukacji dzieci i młodzieży w placówkach edukacji i opieki wskazanych
w §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.);
12) związaną z prowadzeniem form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonych w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326
z późn. zm.),
13) związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy,
drogowy, wodny lub powietrzny, działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje,
porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów,
bagażu i ładunków, wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą, działalność pocztową i
kurierską (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasach 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.32.Z,
49.39.Z , 53.10.Z oraz 53.20.Z ),
przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
2. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1
Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).
3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały zobowiązany jest
złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący z Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
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. 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.
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.) podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego. Natomiast na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 3 w/w ustawy
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej obowiązane
są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej
gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15-go
każdego miesiąca (z wyłączeniem miesiąca stycznia). W miesiącu kwietniu, maju i czerwcu przypada
zatem w dniu 15-go maja termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych,
a dla pozostałych podatników przypadają terminy płatności rat podatku odpowiednio 15-tego kwietnia,
15-tego maja oraz 15-go czerwca.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową przedsiębiorców, których działalność została
ograniczona przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późn.zm) Rada Miasta
Józefowa postanowiła o przedłużeniu terminu płatności rat podatku od nieruchomości.
Wskazane w uchwale grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zostały
określone na podstawie rodzajów działalności gospodarczej:
1) polegającej na edukacji dzieci i młodzieży w placówkach edukacji i opieki, których działalność została
ograniczona w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.);
2) polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z poleceniem Wojewody
Mazowieckiego znak WNP-II.021.2.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia
funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, prowadzonej w ramach
żłobków i klubów dziecięcych, zaktualizowanego poleceniem Wojewody Mazowieckiego znak WNPII.021.8.2020 z dnia 24 marca 2020 r., wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374
z późn.zm.);
3) ograniczonej początkowo w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491),
a następnie w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.
U. z 2020 r. poz. 566 i 577).
W związku z tym, że w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 brak jest
kryteriów określenia w uchwale grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, konieczne
jest doprecyzowanie adresatów niniejszej uchwały poprzez odniesienie do branż działalności
gospodarczej ograniczonej w związku z COVID-19 na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

Termin zastosowania niniejszej uchwały i faktycznego przedłużenia płatności podatku określony został
na 16 kwietnia b.r., to jest na pierwszy dzień po upływie terminu płatności pierwszej raty podatku
płatnej w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu – jako regulacja korzystna dla adresatów niniejszej
uchwały w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z art. 15zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 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. 568)
wsparcie, o którym mowa w art. 15q, a więc przedłużenie płatności rat podatków wprowadzone
niniejszą uchwałą, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, 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 91I z
20.03.2020, str. 1).
W stanowisku z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ) Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wskazał, że:
I. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały nie jest pomocą de minimis, aczkolwiek stosownie
do Tymczasowych ram, pomoc taka może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z
przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.
Oznacza to, że limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest całkowicie osobny w stosunku do
pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na
możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce.
II. Stosownie do pkt 3.1 Tymczasowych ram, warunki dopuszczalności pomocy publicznej mającej na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce odnoszące się do korzyści podatkowych są
następujące:
1) przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
2) pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych
ram, kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.
W oparciu o w/w stanowisko Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 kwietnia 2020
r. (znak DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ) obowiązek informacyjny przedsiębiorcy przy udzielaniu pomocy
publicznej, polegający na przedstawieniu podmiotowi udzielającemu pomocy szeregu informacji
dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy na podstawie art. 37 ust. 5
ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 362), został ograniczony poprzez określenie w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
informacji dotyczących ubiegania się o pomoc określoną niniejszą uchwałą, rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

