
UCHWAŁA NR XLIII/357/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 

dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

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 2020 r., poz. 713 i 1378), w związku 
z art. 15q ust. 1 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. 18421)) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu 
aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1461), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom, o których mowa w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 512), których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w  kwietniu, 
maju i czerwcu 2021 r., przedłuża się do dnia 30 września 2021 r. 

§ 3. Wsparcie, o  którym mowa   w   § 1, stanowi pomoc publiczną mającą 
na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państw członkowskich 
i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 911 z 20.03.2020, str. 1). 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o   udzielenie pomocy wynikającej 
z niniejszej uchwały, zobowiązany jest do dnia 30 września 2021 r. złożyć: 

1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401, z 2021 r., 
poz. 11 i 159 
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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. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz. 1704, 
z 2016 r., poz. 238 oraz z 2020 r., poz. 1338); 

2) wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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Mosina, dnia……………………..…..…2021 r. 
………………………………………………………… 

Nazwa/Imię i nazwisko 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Siedziba/Adres zamieszkania 

………………………………………………………… 

Identyfikator podatkowy NIP 

 

WNIOSEK 

o przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości w 2021 
 
 

Zwracam się o przedłużenie terminu płatności raty podatku od nieruchomości płatnej 

w miesiącu*: 

1. kwiecień 2021 

2. maj 2021 

3. czerwiec 2021 

do dnia 30 września 2021 roku na podstawie uchwały Nr XLIII/357/21 Rady Miejskiej  

w Mosinie z dnia 25 marca 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu z związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19, za nieruchomość położoną w ………………………………….………………................................ 

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

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (w jaki sposób ogłoszenie epidemii COVID-19 wpłynęło  

na sytuację finansową, np. spadek obrotów, uszczuplenie zasobów pieniężnych, brak 

możliwości regulowania zobowiązań finansowych itp.) 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/357/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 marca 2021 r.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

….……………………………………………………………… 
data i podpis podatnika z podaniem imienia  

i nazwiska oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej**   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Należy zaznaczyć właściwe 
**W przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo na wzorze PPS-1 
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UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 15q ust. 1 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. 18421)), rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, 
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w    związku z     ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z   powodu COVID-19, przedłużenie terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości.  

Z uwagi na szczególną sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, o których 
mowa  w  § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i    zakazów w    związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 512), m.in. wykonujący działalność 
polegającą na prowadzeniu basenów, siłowni, klubów i   centrów fitness 
(§ 9 ust. 1 pkt 2), usług hotelarskich (§ 9 ust. 3), przygotowywaniu i podawaniu 
posiłków i  napojów (§ 9  ust.  11), celowym jest wprowadzenie przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli 
związanych z  prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Ułatwi to 
poszczególnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jej 
kontynuowanie. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1639, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401, z 2021 r., 
poz. 11 i 159 
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