
UCHWAŁA NR XIX/234/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

Na podstawie art. 15zzzf i art. 15zzzg ust. 1 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) Rada Miejska 
w Kietrzu uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwała określa zasady udzielania - podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, ulg 
w spłacie należności, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kietrz z tytułu oddania 
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie  za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii z powodu COVID – 19 w postaci: 

1) odroczenia terminu płatności, 

2) rozłożenia na raty, 

3) umorzenia w całości lub w części, 

4) odstępowania od dochodzenia należności, 

2.  Przyjmuje się następujące zasady udzielania ulg:  

1) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady   Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 do momentu zniesienia zakazów 
o których mowa w § 8 ust. 1 tegoż rozporządzenia, mogą skorzystać z : 

a) umorzenia 100% należności netto (bez podatku Vat) lub 

b) odstąpienia przez gminę od dochodzenia należności o których mowa  w ust.1 niniejszego paragrafu, 

2) przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową lub usługową, nie wymienieni w punkcie 1 niniejszego 
ustępu, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 mogą skorzystać z : 

a) umorzenia 50% należności o których mowa w ust.1 uchwały, 

b) odroczenia terminu płatności tych należności, 

c) rozłożenia tych należności na raty. 

3.  Podmiot, który chce skorzystać z pomocy o której mowa w ust.1 zobowiązany jest do złożenia wniosku. 
Wzór i sposób składania wniosku określi Burmistrz w drodze zarządzenia. 

4.  Odstąpienie od dochodzenia należności przypadających Gminie Kietrz, mających charakter 
cywilnoprawny nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w chwili normatywnego ustanowienia określonych 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii zalegali z opłatami z tytułu posiadanych praw do 
nieruchomości. 

5. Ulga o której mowa w ust.3, przypadająca Gminie z tytułu najmu lokali użytkowych nie obejmuje opłat 
za media oraz innych należności nie stanowiących czynszu.  

6.  Burmistrz Kietrza może udzielić dalszych ulg z tytułu najmu lokali użytkowych po odwołaniu stanu 
epidemicznego, 

7. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 
opóźnienie za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia do 
upływu terminu spłaty, 

Id: F967D2A7-4788-477B-BCC9-3E4BBB7251FF. Podpisany Strona 1



8.  Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości 
ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę 
faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela, 

9.  Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy,  

10.  Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 30 miesięcy.  

§ 2. Udzielenie ulg w spłacie należności lub postanowienie o odstąpieniu od dochodzenia należności                  
w ramach niniejszego zarządzenia w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom                           
w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: 
Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19, o której mowa w art. 15zzzh ust. 2 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. 
zm.). 

§ 3. Burmistrz Kietrza ustali w drodze zarządzenia tryb udzielania ulg, wg zasad zawartych w niniejszej 
uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie            
z dniem jej opublikowania. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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