
UCHWAŁA NR XXI/131/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2020 r., poz.713) i art. 15q 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 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. 
poz. 1461 ze zm.) 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości podmiotom przynależnym do grup 
przedsiębiorców wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały będących podatnikami podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 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 31 lipca 2020 r. 

2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin 
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża 
się do dnia 31 lipca 2020 r. 

§ 2. Podatnicy, o których mowa w § 1, korzystający z pomocy publicznej w trybie niniejszej uchwały, 
zobowiązani sią do przedłożenia do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach informacji stanowiącej załącznik nr 
2 do uchwały.  

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/2020 

Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

I.   Grupa przedsiębiorców prowadząca działalność gospodarczą w zakresie: 

1. przygotowania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, 

2. organizowania i zarządzania imprezami (np. wesela, komunie, eventy), 

3. działalności związanej ze sportem i rekreacją (kluby sportowe, baseny, siłownie, kluby fitness), 

4. masażu lub rehabilitacji, 

5. fryzjerstwa lub zabiegów kosmetycznych, 

6. wynajmu lokali użytkowych lub usługowych, 

7. hotelarstwa, 

8. introligatorstwa i wyrobu pieczątek, 

9. usług fotograficznych, 

10. gabinetów stomatologicznych, 

11. salonów optycznych. 

II.     Grupa przedsiębiorców prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego 
i hurtowego: 

1. wyrobami odzieżowymi, 

2. obuwiem i wyrobami skórzanymi, 

3. wyrobami tekstylnymi, 

4. meblami, 

5. sprzętem oświetleniowym, 

6. sprzętem radiowo-telewizyjnym, 

7. sprzętem gospodarstwa domowego, 

8. artykułami piśmiennymi i księgarskimi, 

9. wyrobami cukierniczymi, 

10. artykułami dekoracyjnymi, gospodarstwa domowego  i akcesoriami DIY. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Waldemar  Wolski 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/131/2020 

Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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