
UCHWAŁA NR XXVI/129/2020 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym 
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

Na podstawie 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.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
odpowiednio: 

1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą termin płatności raty podatku od nieruchomości 
płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 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 30 września 2020 r. 

§ 2. Za pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w § 1, uznaje się spadek o co najmniej 30% 
obrotów gospodarczych rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w § 3, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

§ 3. Przedłużone terminy płatności podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 mają zastosowanie 
w stosunku do przedsiębiorcy wskazanego w § 1, po złożeniu przez niego oświadczenia o pogorszeniu jego 
płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 3, przedsiębiorca składa Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 567, poz. 568, poz. 695. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/129/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

DANE PODATNIKA 

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną *** - podanie danych nie jest obowiązkowe  

FORMA PRAWNA  PODATNIKA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT): 

[ ] 1. osoba fizyczna  [ ] 2. osoba prawna  

 

[ ] 3. jednostka organizacyjna, w tym 

spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

NAZWA PEŁNA * / NAZWISKO ** 

 

NAZWA SKRÓCONA * / PIERWSZE 

IMIĘ** 

 

IDENTYFIKATOR REGON (W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH REGON PODAJE SIĘ, O ILE ZOSTAŁ NADANY) 

 

ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 

 

KONTAKT (TEL. albo E-MAIL***) 

Ja niżej podpisany działając jako podatnik albo reprezentant podatnika, niniejszym oświadczam, że moja 

płynność finansowa jako przedsiębiorcy / płynność finansowa reprezentowanego przez mnie podatnika 

będącego przedsiębiorcą**** uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, tj. wystąpił u mnie spadek o co najmniej 30% obrotów gospodarczych 

rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym 

obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych rozpoczynających 

się od dnia:  

............................................ *****, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego, w związku z czym pragnę skorzystać z przedłużonych terminów 

płatności podatku od nieruchomości określonych w uchwale Nr …/…/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia … … 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

**** Niepotrzebne skreślić 

***** Należy podać dzień rozpoczęcia dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

DATA WYPEŁNIENIA: 

PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA: 
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Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO1 - przetwarzanie danych 

osobowych w zawartych w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały wydanej na 

podstawie 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, poz. 374, 

z późn. zm.); 

 
  

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,                         

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

1)  ustalenia, czy Pan/Pani albo reprezentowany przez Pana/Panią podmiot należy 

do grupy przedsiębiorców wskazanych w uchwale wydanej przez Radę Miasta 

Golubia-Dobrzynia na podstawie 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, poz. 374, z późn. zm.); 

2) dokonanie archiwizacji dokumentów; 

Natomiast w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych nadobowiązkowych, 

tj. telefonu albo adresu e-mail będą one przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO). 

 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe, bankowe, informatyczne lub kurierskie.   

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 

pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa - Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

systemie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019, poz. 553 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeni Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

Dokumentacja wytworzona w celu związanym z przeprowadzeniem ustalenia, czy 

Pan/Pani albo reprezentowany przez Pana/Panią podmiot należy do grupy 

przedsiębiorców wskazanych w uchwale wydanej przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
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na podstawie art. 15q Ustawy z dnia 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, poz. 374, 

z późn. zm.) zaliczana jest do kategorii "B10" i przechowywana jest w archiwum 

zakładowym przez 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy, a następnie podlega brakowaniu.  

 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 17 ust. 3 RODO, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 – w 

przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych następuje z 

naruszeniem przepisów RODO, 

− przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO (w przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody), 

 

 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

9. W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, przysługuje 

Pani/Panu w tym zakresie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

 

W przypadku podania przez Panią/Pana danych nadobowiązkowych, podanie danych jest 

dobrowolne. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym 

procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.       
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Uzasadnienie

Zgodnie art. 15q 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.), rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych m.in. w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Mając na uwadze zapisy powyższej ustawy oraz zaistniałą sytuację na terenie Gminy Miasta Golubia-
Dobrzynia związaną z nieprzewidzianym wcześniej zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej COVID-19, skutkującą negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi m.in. dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, celem wsparcia w/w podmiotów w
zachowaniu ich płynności finansowej, przedłuża się terminy płatności przez te podmioty podatku od
nieruchomości odpowiednio:

1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą termin płatności raty podatku od
nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 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 30 września 2020 r.

Dla zdefiniowania stanu pogorszenia płynności finansowej uwzględniono warunki zastosowane w
ramach przywołanej na wstępie ustawy.

Wskazane rozwiązanie, z punktu widzenia budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, skutkować
może koniecznością zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu oraz większymi wydatkami na obsługę posiadanego zadłużenia. Zakłada się też, iż
tego rodzaju rozwiązanie pozwoli przyczynić się do utrzymania działalności w/w podmiotów
gospodarczych i przeciwdziałania ich upadkowi.
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