
 

 

UCHWAŁA NR 196.XVIII.2020 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie Miasta Jelenia 

Góra i nie naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID - 19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzzf 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od dochodzenia opłaty za dzierżawę gruntów za miesiąc maj 2020 r. i czerwiec 2020 r.  

w kwocie przewyższającej 1 zł netto od każdej umowy, oraz odstępuje się od naliczania rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz.118 z późn.zm.) w przypadku 

wystąpienia opóźnień płatności w tym okresie. 

§ 2. Przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 należy rozumieć przedsiębiorców,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292  

z późn. zm.) oraz inne podmioty, którym działalność na mocy obowiązujących przepisów została czasowo 

ograniczona. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Wojciech Chadży 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 4150
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