
UCHWAŁA NR XXVI/191/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Brzeziny w związku z wprowadzeniem 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
2019r. poz. 869 ze zm.), art. 2 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1461), w związku z art.15 zzzf 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 (Dz.U. 2020r. 
poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Brzeziny lub jej jednostkom podległym, wobec 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłużnikami”, należnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku z wejściem w życie 
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. 

§ 2. Należność pieniężna, o której mowa w § 1 mająca charakter cywilnoprawny może zostać umorzona 
w części nie większej niż 50%, jeżeli nastąpiło pogorszenie się płynności finansowej w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w odniesieniu do podmiotów, które złożą 
wniosek wraz z formularzem informacyjnym i oświadczeniem, które stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1 i § 2, mające charakter cywilnoprawny, na wniosek 
dłużnika: 

1) mogą być umarzane w części nie większej niż 50% kwoty należności; 

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności; 

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 

2. Ulgi wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 3  mogą zostać udzielone, jeżeli dłużnik odnotował spadek obrotów 
nie mniejszy niż 30 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku wraz z informacją i oświadczeniem stanowiącym załącznik n 1 i 2 do niniejszej uchwały, 
w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. 
Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

3. Ulgi wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 1-3 dotyczą należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. 

§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, do postępowania w sprawie umarzania, 
odroczenia lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stosuje się przepisy dotyczące pomocy 
publicznej z uwzględnieniem ust.2. 
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2. Pomoc publiczna, o której mowa w niniejszej uchwale 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. 

§ 5. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym 
uprawniony jest Burmistrz Miasta Brzeziny. Decyzja o umarzaniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności o której mowa w § 1 ma charakter uznaniowy. 

§ 6. Podmiot właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia odsetek 
oraz innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez 
względu na ich wysokość. 

§ 7. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności 
pieniężnej następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 8. 1. Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia Radzie Miasta zbiorcze zestawienie informacji dotyczących 
zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 2, składa się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

§ 9. Umarzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności o których mowa w § 1 może nastąpić 
w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/2020 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Formularz informacyjny 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/191/2020 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Brzeziny, dnia .............................. 

...................................................... 
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)  

...................................................... 
(adres) 

Burmistrz Miasta Brzeziny  
ul. Sienkiewicza 16  

95-060 Brzeziny 
 

     

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej 
z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.) oraz 
odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1950 ze zm.), oświadczam, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanego pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2, nie miałem/łam, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie i w sposób sprzed wprowadzenia wskazanych 
wyżej stanów  oraz jednocześnie oświadczam, że obecnie uzyskane przeze mnie przychody za okres 
2 dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 do dnia złożenia wniosku wraz  z informacją (zał. Nr 1 do uchwały), tj. za miesiąc ……….....………… 
i miesiąc …….....…………. są niższe o co najmniej 30% w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, tj. są niższe o………… %. 

…………………………………………..... 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby ograniczenia kosztów działalności gospodarczej
przedsiębiorców, wskutek COVID-19 nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, albo ich
sytuacja uległa pogorszeniu. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 15zzzf ustawy
z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tą regulacją Rada Miasta może , w drodze uchwały, postanowić o
odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnych przypadających jst w
stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ulgi wynikające z uchwały
dotyczą należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych za miesiące
kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wynika, że w uzasadnionych
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie ze wsteczną mocą obowiązującą, jeżeli
ważny interes państwa wymaga wstecznej mocy obowiązywania aktu normatywnego i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
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