
UCHWAŁA NR XXVI/770/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji z powodu COVID -19 

Na podstawie art. 15 q 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. 1842, poz.1639, poz. 2112, poz. 2123, 
poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, 
Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180), 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, poz. 1378) Rada 
Miasta Szczecin uchwala co następuje: 

§ 1. Przedłuża się do dnia 30 listopada 2021 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości 
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu o co najmniej 50% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy ustaleniu płynności finansowej, o której mowa w § 1, 
przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca 
poprzedzającego dzień złożenia formularza i oświadczenia, o których mowa w § 4 i porównać 
je z analogicznym miesiącem  2019 r. 

§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mająca na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.9 
Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID - 19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1). 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc wynikającą z niniejszej uchwały zobowiązany jest 
złożyć: 

1) informację sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, Nr 254 poz. 1704, Dz. U. z 2016 r. poz. 238, 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1338), 

2) oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała obowiązuje do 30.09.2021 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Podatnik (Imię i nazwisko, Nazwa przedsiębiorstwa) 

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

Adres......................................... 

NIP............................................ 

Nr telefonu ……………………… 

e-mail……………………………. 

         Urząd Miasta Szczecin 

         Wydział Podatków  

         i Opłat Lokalnych  

         Pl. Armii Krajowej 1 

         70-456 Szczecin 

  

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że płynność finansowa przedsiębiorstwa w miesiącu …..............2021 r. 

wyniosła …..........  natomiast  w miesiącu ….............. 2019 r. wyniosła …..........  

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

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu  

COVID-19, mające bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego 

przedsiębiorstwa. 

     

     

  

      

 …........…........................................................ 
      Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 

Załącznik do uchwały Nr XXVI/770/21

Rady Miasta Szczecin

z dnia 23 lutego 2021 r.
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