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Pragnę Panstwa poinformować, zę v, oparciu o art. 15q ustawy ż
o szczególnychrozwiązaniach związanychzzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zw
1
COVID-l9, innych chorób zakńnych 61ą2 r4aavołan,vch nimi sytuacji kryzysonrych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 z późn, zm.), w dniu 14 maja 2020 r. Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju
mając na względzie wyjątkową sltuację sporł,odowaną epidemią koronawirusa, która ze
względu na wprowadzone obostrzenia sanitamę sprawiła iZ wielu przedsiębiorców znalazło się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, Uchwałą Nr XXII|I73|2020, wprowadziła możliwośó
ubiegania się o pomoc publiczną polegającą naprzedłużeniu terminów płatnościrat podatku od
nieruchomości,płatnych w maju i czerwcu do dnia 30 września 2020 r. Przedsiębiorcy
spełniający waruŃi zawartę w przedmiotowej uchwale, wroszą na formularzu stanowiącym
zŃącznik
do uchwały stosowne zgłoszenie doŁączając formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywle konsekwencje
ękonomiczne z powodu COVID-I9 (załącznikrlr 2 do uchwały). Przewidziana uchwałą Rady
irlga stairowi pomoc publiezną *ąjwą n3 celu zaradzenle powaznym zaburzeniom
w gospodarce.
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Biorąc pod uwagę przepisy art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz,869 z późn. zm,) oraz art. 15 zzzf i l5zzzg ustawy z dnla
ż marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, i zwa|czaniem COVID-I9, Rada Miejska w Piwnicznej Jdroju podjęła
Uchwałę nr XXII/17412020 z dnia 14 maja 2020 r, w sprawie ulg w spłacie nalezności
o charaktęrze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piwniczna-Zdrój lub jej jednostkom
organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynnośćfinansowa uległa pogorszeniu
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-I9.
Tęrmin płatnościnalezności z t7ĄuŁll wieczystego użytkowania gruntu oraz opŁaĘ za
ptzekształcenie wieczystego uzytkowania gruntu pŁatny do 31 marca 2020 r. zgodnie z art.
71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z2020 r. poz.65 ze zm.) oraz
ustawauwłaszczęniowej (tj. DzU.z2020r,poz.139). zostałprzesuniętydo 30 częrwca2020
r. zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnychtozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób
zakńnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oruz niektórych innych ustaw, termin
opłaty rocznej za2020 r.,Dz.U.2020 poz. 568).
Indywidualne podani a doty czące przesunięcia terminu płatności zostały rozpńrzonę
zgodnie zwlw ustawą o gospodarce nieruchomościami.

41 45 091

