
 

 

UCHWAŁA NR XXI/158/20 

RADY MIEJSKIEJ W RYNIE 

z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  art. 15q w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Miejska w Rynie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020, 

o których 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 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I  z 20.03.2020 r.). 

2. Pomoc publiczna na podstawie niniejszej uchwały może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla 

których wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy uzyskanej przez danego przedsiębiorcę 

w różnych formach i z różnych źródeł nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 800 000 euro. 

3. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały może być przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały 

się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 roku, ale napotkały trudności lub później znalazły się w trudnej 

sytuacji w wyniku wybuchu COVID-19. 

4. Pomoc na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

§ 2. 1 Przedłuża się terminy płatności rat podatku od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 

spółek niemających osobowości prawnej przypadający na dzień 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. do dnia 

30 września 2020 r. grupie przedsiębiorców wskazanych w § 3. 

2. Przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypadający na dzień 

15 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. grupie przedsiębiorców wskazanych w § 3. 

§ 3. Przedłużenie terminu płatności, o którym mowa w § 2 dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami 

podatku od nieruchomości, prowadzących na terenie Gminy Ryn działalność gospodarczą w zakresie usług: 

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub 

gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej 

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. 
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2) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

56.30). 

3) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.02.Z). 

4) związanej 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). 

§ 4. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 jest 

złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

§ 5. Podmiot korzystający z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości zobowiązany 

jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy określonego w § 1 uchwały. 

W przypadku, gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. 

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

Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie 

Juliusz Brant 
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