
UCHWAŁA NR L/444/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

w sprawie przedłużenia do 15 listopada 2021 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości 
płatnych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku. 

Na podstawie  art 18 ust.2 pkt 8, art 40 ust 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz.1842 ze zm) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do: 
1) przedsiębiorców, 
2) organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów  wymienionych w art 3. ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
§ 2. Przedłuża  się do  dnia 15 listopada 2021   roku terminy płatności  rat  podatku  od  nieruchomości, płatnych 
w ustawowym terminie  w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku.  
§ 3. Informacja o pogorszeniu płynności finansowej stanowi Załącznik nr 1 do uchwały i jest składana przez 
podatników wymienionych w § 1. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 
   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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Załącznik do uchwały Nr L/444/2021 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Informacja o pogorszeniu płynności finansowej składana w związku z korzystaniem z uchwały 
o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości za okres od stycznia  do czerwca 

2021 roku 

....................................................     Radom,  ………………………… 

(dane podatnika pieczęć firmowa)          
              
         Prezydent Miasta Radomia 

Oświadczam że, nastąpiło pogorszenie płynności finansowej 

dla podatnika..................................................................................................................................w związku 
prowadzoną działalnością gospodarczą i ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 

       .................................................... 

        Podpis podatnika 

Dane kontaktowe podatnika: 

nr telefonu…………………………………… 

adres mailowy………………………………………………..

Id: CF655AC9-3C1A-429A-80CD-7A075EDB04E9. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 Tiret 1 (1)


	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Załącznik 1

