
Proiekt

z dnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie przedhizenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci grupom przedsi^biorcow, ktorych 
plynnosc finansowa ulegta pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461), art. 15q w zwiqzku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiazaniach 
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz 
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 
poz. 567 i poz. 568), Komunikatu Komisji zdnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy srodkow pomocy pahstwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekscie trwajqcej epidemii COVID-19” (2020/C 91 1/01) ( Dz. Urz. UE C 91 I z 
20.03.2020, str. 1), majqc na uwadze art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych 
i niektorych innych aktow prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z2019r. poz.1461), Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Przedluza sie do dnia 30 wrzesnia 2020 roku terminy platnosci rat podatku od nieruchomosci, ktorych 
termin zaplaty przypadal na: kwiecieh (a nie zostala zaplacona), na maj i na czerwiec 2020 roku 
mikroprzedsi^biorcom i malym przedsiebiorcom, b^dqcym podatnikami podatku od nieruchomosci.

§ 2. Warunkiem przedtuzenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci jest zlozenie przez podatnika:

1) wniosku stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc rekompensujqcq negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiqcego zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3. 1. Przedluzenie terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci, o ktorym mowa w § 1 uchwaly dotyczy 
przedsi^biorcow, ktorych plynnosc finansowa ulegta pogorszeniu na skutek spadku obrotow gospodarczych 
w nastqpstwie wystqpienia COVID-19, z zastrzezeniem ze nie posiadajq zaleglosci w podatku od nieruchomosci na 
dzieh 31 marca 2020 r.

2. Przez spadek obrotow gospodarczych rozumie si? sprzedaz towarow lub uslug, w uj?ciu wartosciowym:

1) nie mniej niz o 30%, obliczony jako stosunek tqcznych obrotow w ciqgu dowolnie wskazanych 2-ch kolejnych 
miesi?cy kalendarzowych, przypadajqcych w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzajqcego dzieh 
zlozenia wniosku stanowiqcego zalqcznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do Iqcznych obrotow 
z analogicznych 2 kolejnych miesi?cy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiqc uwaza si? takze 
30 kolejno po sobie nast?pujqcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesi?czny okres porownawczy 
rozpoczyna si? w trakcie miesiqca kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzieh danego miesiqca 
kalendarzowego) lub;

2) nie mniej niz o 50% obliczony jako stosunek obrotow z dowolnie wskazanego miesiqca kalendarzowego, 
przypadajqcego po dniu 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzajqcego dzieh zlozenia wniosku stanowiqcego 
zalqcznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do obrotow z miesiqca poprzedniego (za miesiqc uwaza si? takze 
30 kolejno po sobie nast?pujqcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porownawczy rozpoczyna si? 
w trakcie miesiqca kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzieh danego miesiqca 
kalendarzowego).
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§ 4. Przedluzenie terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci stanowi pomoc publiczn^, o ktorej mowa 
w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy srodkow pomocy paristwa w celu wsparcia gospodarki w kontekscie 
trwajacej epidemii COV1D-19" (2020/C 91 I/O 1).

§ 5. 1. Organ udzielaj^cy pomocy moze przeprowadzic kontrol? u beneficjenta pomocy (podatnika) lub z^dac 
dostarczenia dokumentow zrodlowych w celu sprawdzenia rzetelnosci sktadanych informacji, o ktorych mowa 
w § 3 ust. 2 niniejszej uchwaly.

2. W przypadku wprowadzenia w bl^d organu udzielaj^cego pomocy, co do spelnienia warunkow 
uprawniaj^cych do uzyskania przedluzenia terminow platnosci, w szczegolnosci, co do wysokosci spadku obrotow 
gospodarczych, o ktorym mowa w § 3 ust.2 niniejszej uchwaly, podatnik traci prawo do pomocy za caly okres 
obj^ty pomocy.

§ 6. Okresla si? wzor formularzy:
1) wniosku o przedluzenie terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci stanowi^cego zal^cznik nr 1 do

niniejszej uchwaly;
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si? o pomoc rekompensuj^c^ negatywne konsekwencje

ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiacego zal^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.
§ 7. Wniosek, o ktorym mowa w § 2 uchwaly nalezy zloiyc nie pozniej niz do dnia 31.07.2020 r.
§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 9. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

SKARBNIK MIASTA

KIEROV

HahtiQ Dziuftyits

a Luczak-3CE9-41 Strona 2/
KO



Zat^cznik Nr I do uchwafy Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

Imi$ i nazwisko / nazwa podatnika

Adres zamieszkania / siedziba

NIP przedsi^biorcy oraz nr telefonu do kontaktow

PREZYDENT MIASTA

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Wniosek o przedluzenie terminow ptatnosci rat podatku od nieruchomosci

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia........................

w sprawie przedluzenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci grupom przedsi^biorcow, ktorych 
ptynnosc finansowa ulegla pogorszeniu w zwigzku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) zwracam si$ o przedluzenie terminow platnosci rat podatku od 
nieruchomosci platnych (zaznaczyc wlasciwy termin przez podkreslenie):

w kwietniu 2020 r.,

w maju 2020 r.,

w czerwcu 2020 r.

- do dnia 30.09.2020 r. i oswiadczam, co nast^puje:

l)prowadz? dzialalnosc gospodarcz^ na nieruchomosciach polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.

Na podstawie uchwaly Nr

2) Wielkosc podmiotu skladaj^cego wniosek (zaznaczyc wlasciwy przez podkreslenie):

m i kroprzeds i ^ b i orca 

maly przedsi^biorca

3) W nast^pstwie wystapienia COVID - 19plynnosc finansowa firmy ulegla pogorszeniu na skutek spadku 
obrotow gospodarczych (zaznaczyc i wypelnic wlasciwe):

a) nie mniej niz o 30% obliczonego, jako stosunek l^cznych obrotow w ci^gu dowolnie wskazanych 2-ch 
kolejnych miesi^cy kalendarzowych, przypadaj^cych w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzaj^cego dzieh zlozenia wniosku stanowi^cego zai^cznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do 
l^cznych obrotow z analogicznych 2 kolejnych miesi^cy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesi^c 
uwaza si? takze 30 kolejno po sobie nast?pujacych dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesieczny 
okres porownawczy rozpoczyna si? w trakcie miesigca kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy 
dzieh danego miesi^ca kalendarzowego) - co obrazuje ponizsze zestawienie:

Obroty gospodarcze (w zl)Miesi^c
2019 rok 2020 rok
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b) nie mniej niz o 50% obliczonego, jako stosunek obrotow z dowolnie wskazanego miesiaca kalendarzowego, 
przypadaj^cego po dniu 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzaj^cego dzien zlozenia wniosku stanowiacego 
zaiacznik nr 1 do uchwafy, w porownaniu do obrotow z miesiaca poprzedniego (za miesi^c uwaza si? takze 
30 kolejno po sobie nast?puj^cych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porownawczy rozpoczyna 
si? w trakcie miesiaca kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzien danego miesiaca 
kalendarzowego) - co obrazuje ponizsze zestawienie:

Miesi^c 2020 roku Obroty gospodarcze (w zt)

Podpis przedsi?biorcy / osobyData
upowaznionej

POUCZENIE:

Kto skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w post^powaniu sqdowym lub w innym post^powaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawdg, podlega karze pozbawienia 

wolnosci od 6 miesfycy do lat 8 (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 195012128).
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Zal^cznik Nr 2 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

Formularz informaqi przedstawianych przy ubieganiusi^ o pomoc rekompensuj^c^ 
negatywne konsekwencje ekonomicznez powodu COVID-19

A. Informacje dotyczq.» podmiotu, 
ktoremu ma bye udzielona pomoc 
publics na

Al. {nformacje dotyo^ce wsjolnika spoikicywifnej 
feb osobowej wntoskt^^cegc o pomoc wzwi^ztei z 
dziaiafoosti^prowadzonii wtaj sp6lcezfi)

H falarrt^tatw padat^owyNg1 jorfmiDtu

br^inazwrt^a>K n«wapc<fcmoto 2a) Imig t afto raawa w potrvfca

% Adsmm Kpa zami iszkana al so adres 
podmkmi

3a) Adres rn iejsia ram a 130 adres
wspolrtika

Rady N'Bnistrow I d«a 24irocbuezra:
OBatelrtosd(PKD){Qt J.Nr251, pc*. 18»5,zpdm,

2007 r.w

WiekoK podfnk>tv-^ocfcwe 3 
ucm^oeeo nlfiktore ixtayB pocuocy ra zgadne z 
1S7 z 2&06.2D14, stz, 1)

mikropr zedsifbiorca

t do rozpoas)draN3aKame)i|OQr» 651/2014 zcMa 17 zeruKa 2014 r.
art. 10711 « TraktatuCOz. Ura. U£ Lwewrujtrzrym w

□□ maty przedsk bmr ca 

| | aedrapra^igtiiorca

□ tmr/ >»rca

B. Informaqe c olyczz|ce sytiiacji ekonomicznej podmiotu, ktoremu m i bye udzielona 
pomoc pubiicztia (aktiialne na dzien 31 grudnia 2019 r.)

Ll“ D™...; :
__|°® dbtyezy

1) Czy,w ^z^padkus; Shtalccyy’e^spoSdz ogranezorti oc^iowtednyrtcBd^ oraz spate 
krmanriytowo-akcyjn i wysoko ic nfepokrytych strat SO % wysotosd kapk^j

■ow;

33 CZy.w
veysokose rtepdcrvty* 1 strat prz jwyzsra SO % wysoiiosd jej

6«rt jawm ^ s potfci kom andytow ej, spiiki partnet-ddej orw spoil* cyw#rw;j,
wedktg hst^g s p6*ki?

3) Czy podmiot s pelri. kr ytera; go do obj^da .7

□“ D™4)Czy,W wtoniotu r nego ne mkrci may lub poedsi^biarca, w ciigu ostatnich
zysku operacypegostoiuMfk dl jgow do k*pitalu wfesnego wi^ewy rw 75 a

ptm^ksztmegooamt rtyzacR dj odsetek fayinsszy r® 1? nasdotyezy
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C. Informacje dot rczqce dziatalnosci gospodarczej prowadzooej przez pc dmiot, 
ktoremu ma bye i dzieicma pomoc publiezna
L. Cry podmbt, ktoremu rna bye urfejetona pomoc, prowadzi cteafatnosc: 
a) vw sektoaerybofowstva i akwatakury6^?

h| w zakresie produkqi pc dstawowtj produktow rolnych wymienorvych w zat^ezniku I do Tralrtatu o r*k
funkepnowanaj Un*iEuroireiskie|? □me

1----)•""L> □niec) wzakresie pr netwanar a i wprow. aefeama do obcotu prodcAtow rokrych wymientorrych w 
zafetaraku 1 doTr^catu orunkcprwv/aniu Uni Europe^kiej?

2. Cry vmioskowana pom cprzszrtaizma rsa diiafatrras ivt skaian^ v/ pkt 1 St. a-c? □ □n«tak

3. W perypadkuzaznaezer aodpowtxiri twiecdz^cejw pkt 1 Ik. a tub b, czy zapewniona jest 
rozdzielrosc rachuntowa uniemoziiwlaj^ca przeniesienie na wskazan^ wtychpunktach 
ckataktosc korzysd wymk ij^cych zuiyskanej pomocy{w pkisposob)? cnie dotyezy

D. Informaqe dotycz^ce juz otrzymanej pomocy pubiicznej rekompensu %cej 
ncgatywrie konsekweneje ckonomicznc z powodu CQVID-1
L Cry podniot ktoremuna bycudzetana pomoc otrzymat |uz inn^ pomoc pubi czn^ 
fekom pemcjj^c^ oegaty* te konsek weneje ekonomkzne z powodu COVO-19?
2. Jes6 tak, nafezy wskaza :

a) wartoscpomccy u/ zto ydYoraz dst^ iejatfzymania

rodzaj tform^ otrzymariej pomocy (dotaeja, pozyezka, gwararteja, 
doptata do oprocentowar a kredytu, zafiocka zwrotna, pozyezka 
umanakia, ufgapodatkow a|

c) nazwg arm nukes padn total udzto Saj^cego pomocy

E. I nformacje dot «cz^ce osoby upowaznionej do przedstawicni a informa :ji

fcniqinazwako Numer telefonu

OataipodpisStanowsko skzzbowe

1] W gdy o pome-; wnio: v/speinti spaiki cywsnei, ja wtwj aifco partnersiiej a':bo korr.piementarius: ipcSc koma r.<HtO'.v*j a(bokorrandytows-
akcyjne] no?fc^d%:ya5:qonarliSKrr.wz*»aKu2dsabInosfi^pcovvacfconq»ijspofee,w fermi/oria podaje vi-in'fc«rrnaqe dotycacetejipi-i:. W prri^jadicu 
spc«rj cjwSnej natezy podac ?dP te, sp6?(d, nan/^podjak^spteafianfcqor.’L’je narynfKuaraz rraejscepTOwadienio daaSainoseia wprzypadSoj bratcu razvjyi 
miejsca prov;ada-raadz^Samosci -niona inazwiskaoTaaadresy wszySlKdiwspolniScowtejspcaiL

2| Wypetrua wyS^arae w prcjpadfcu,gdy opcmoc wnioskuje wspolna sp^ti cy.v3nej,|awnej aEbo partnersSsej a!i>okwi^ementariuszspolii
korrandyto'**ja!bo kojnandytowc-akcyjnej nkfc^d^cy akqorarHzszem, w awsaiikuzdiafafinoscq prowadsan^ w tej spitee jpoda ie informaqe dotycrace
tego wspc^ n&a aiboiomj^ementa-cusza).

3}Oile posiada identyfitatorpsxfatkowyHIP.

4) Podajc Seas' ddaiainoiti, w; r viaz ito- ^podt ict ubiega si^o pomoc-ieisl! brak jest moarwosd tstalerea jednejtakiej diaSaSnosci, podaje SI^ k!a5'
PKOtej dtalakwici, ktora genertje najwe^siy prrychod.

5) Warunefc jest spesreony. je^ po adj^cks wanosei skumuJowanych St-at od stany kafKtafowo charaktene rezerwowysn jtakicr. jakkaptat zapasowy, 
rezervyowy orazkapitaf zaktualizaci y/ycenyjuzyskanowynikiqenmy/rtofesowartoscbezivzgi.^dnapizetoacza ptfow^wartoic: kapstatuzarejestjowanego.

akcy^negolubzakiadowego-

6j Ofc; ^tychr azpc-rr.iens PadatnentuEtsrcp«js3ciegoi Hady (U£Jnr 1379/2013 zdnia 11 grtxinia 2013 r. waprawie wspo/nej ergarsaqi rynkow prodiAto-w 
ryboSowstino iaScwaki^ttJTy.zsTseTvajKyraroqjarz^dzeraa Rady | WE} n-r 1184/2006 i jWcjnz 1224/2COS o-t a z udiyb j ^cym r ozpor- adze ns e Ra dy < WE} nr 
104/2OCO}Dz. Him. UEL354z 28.12.2013,str. l.zpozn. zm.}.

7}ftoKfoefnost rachunkowa akresfeanejdualainaad gospodaiczejpotegana pstswadizeniuod.'^bnes ewitfenqi dia tej rfzaiatnosti ge»spodarczejora* 
pcavwjfejwymprzypjiywansuprzrycS-.&dowifcosztawna podstawae fconsekwsntnJe stc-szvan-fchimayc:hotziefctye/ne uzasatfe»ense meted, a takze 
oikresSensu wdoSc,a3nentaq!,oirt6rejtr«jwa wart. lOustawyzdma 29wrzesma lSS4r.orachiinkowosd(Di. U.z2013 r.poz. 330, zpcit En.}, zasad 
prowadzenia odr^bnei ewdencpo-azftetodprzypjsywania kosztdwaprzyebodaw.
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UZASADNIENIE

W zwi^zku z epidemic COVID-19 ustanowione zostaiy czasowe ograniczenia w prowadzeniu dziaialnosci 
gospodarczej przedsi^biorcow dziaiaj^cych w roznych branzach. Powyzsze spowodowalo negatywne skutki 
finansowe dla przedsiebiorcow.
Kompetencja do podj^cia przedmiotowej uchwaly wynika z art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczegolnych rozwiazaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020r., poz. 374, 567 i 568).
Rada gminy moze przedluzyc, w drodze uchwaty, wskazanym grupom przedsiebiorcow, ktorych pfynnosc 
finansowa ulegla pogorszeniu na skutek spadku obrotow gospodarczych w zwiqzku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy platnosci rat podatku od 
nieruchomosci, platnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dluzej niz do dnia 30 wrzesnia 2020 r.
W zwiqzku z powyzszym, proponuje si? przedluzenie terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci 
platnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 wrzesnia 2020r. mikroprzedsiebiorcom i malym 
przedsiebiorcom, bedqcym podatnikami podatku od nieruchomosci, ktorzy odnotowali pogorszenie 
ptynnosci finansowej na skutek spadku obrotow gospodarczych w zwiazku z epidemiq COVID-19, 
z zastrzezeniem nieposiadania zaleglosci w podatku od nieruchomosci do kohca marca 2020 r.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego. Zgodnie 
bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) 
zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego okresla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu 
aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461, dalej: ustawy o 
oglaszaniu aktow normatywnych). Akty normatywne, zawierajqce przepisy powszechnie obowiqzujqce, 
oglaszane w dziennikach urzedowych - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o oglaszaniu aktow normatywnych - 
wchodzq w zycie po uplywie cztemastu dni od dnia ich ogloszenia, chyba ze dany akt normatywny okresli 
tennin dluzszy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o oglaszaniu aktow normatywnych, w 
uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzezeniem ust. 3, mogq wchodzic w zycie w terminie 
krotszym niz czternascie dni, a jezeli wazny interes pahstwa wymaga natychmiastowego wejscia w zycie 
aktu normatywnego i zasady demokratycznego pahstwa prawnego nie stoja temu na przeszkodzie, dniem 
wejscia w zycie moze bye dzieh ogloszenia tego aktu w dzienniku urz^dowym.
W przedmiotowej sprawie spelniona zostala przeslanka waznego interesu pahstwa mimo, ze przepisy 
dotyczqce regulacji zasad podatku od nieruchomosci majq charakter lokalny, gdyz skutki pogarszajacej si? 
sytuacji podmiotow gospodarczych b?dq mialy wymiar nie tylko lokalny a pahstwowy. Zatem uchwala 
dotyczqca przedluzenia terminow platnosci podatku od nieruchomosci na podstawie ustawy szczegolnej, 
ktorej regulacje majq przeciwdzialac skutkom epidemii moze wejsc w zycie w okresie krotszym niz 14- 
dniowy okres vacatio legis, gdyz przewiduja one szczegolne rozwiqzania zuiqzane z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
Przedmiotowe przedluzenie terminow platnosci podatku od nieruchomosci stanowi pomoc publiezna.

SKARBNIK MIASTA
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Zenona Jurehczyk

Od:
Data:
Do:
Temat:

"Grazyna Gamrot" <kancelariagg@gmail.com> 
16 kwietnia 2020 20:30
"Zenona Jurehczyk" <z,jurenczyk@piotrkow.pl> 
Re: Projekty uchwal (COV1D-19)

Witam
Pozytywnie opiniuj^ oba przedstawione projekty uchwat: w sprawie przedluzenia terminu ptatnosci 
podatku od nieruchomosci i w sprawie zmiany uchwafy dotycz^cej opiaty prolongacyjnej

Pozdrawiam

Grazyna Gamrot radca prawny

czw., 16 kwi 2020 o 14:15 Zenona Jurenczyk <z.iurenczvk((7)piotrkow.pl> napisat(a): 
Dzieh Dobry,

W zat^czeniu przekazujQ dwa projekty uchwat: w sprawie przedluzenia terminu ptatnosci 
podatku od nieruchomosci i w sprawie zmiany uchwaty dotyczqcej optaty prolongacyjnej z prosb^ 
o ich zaopiniowanie.

Pozdrawiam 
Z. Jurehczyk

Zenona Jurehczyk
Ref. Podatkow i Oplat Lokalnych

Urz^d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb. 
tel.: 44 732 30 41 
e-mail: z.iurenczvk@piotrkow.plPiotrkow

Trybunalski n cYou
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