
  

UCHWAŁA NR XXVII/226/20 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020r., poz. 713), art. 15p i 15q w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020r. 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 2020r., 

poz. 374 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020r. „Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. 

UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2020r., poz. 1111) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały 

zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji 

o nieruchomościach formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli 

Andrzej Petreczko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 5 maja 2020 r.
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