Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 21 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/224/2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XXI/216/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej grup 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 31 marca
2020 r. 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 ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 r.
"Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19„ (2020/C 91 I/01) (Dz.U. UE CI 91/1 z 20.03.2020r.) Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/216/20 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Wielk. Poz.
8955)
1) w § 2 w pkt. 1 wykreśla się słowa „nieopłacone na dzień złożenia dokumentów”
2) w § 2 w pkt. 2 wykreśla się słowa „ nieopłaconą na dzień złożenia dokumentów”
3) w § 3 w pkt. 5 oraz 6 słowa „w terminie do 30 listopada 2020 r.” zastępuje się słowami „w terminie do
10 stycznia 2021 roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dzień ogłoszenia aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Jerzy Staniewski
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika z konieczności zapewnienia równego traktowania wszystkich podatników
w ramach tej samej kategorii. Uchwała nr XXI/216/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada
2020 r. „w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”
nie przewidywała sytuacji, w której część podatników mogła uregulować zobowiązanie przed upływem
terminu płatności, przez co została wyłączona z mechanizmu wsparcia. Tym samym podatnicy regulujący
zobowiązania przed terminem byliby traktowani gorzej, aniżeli ci którzy posiadają zaległość. Zmienianą
uchwałą wprowadza się mechanizm sprawiedliwego i równego traktowania podatników zrównując sytuację
tych, którzy na określony dzień posiadali zaległość z tymi, którzy jej nie posiadali.
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