
  

UCHWAŁA NR XIV/177/2020 

RADY GMINY FILIPÓW 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z należności cywilno-prawnych z tytułu czynszu za najem lokali związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzzf w związku z art. 15zzzg 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, 

567 i 568) Rada Gminy Filipów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z należności cywilno-prawnych z tytułu opłat czynszu za najem lokalu 

w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19. 

§ 2. Zwolnienie dotyczy czynszu należnego za okresy: kwiecień i maj 2020 r., których terminy płatności 

upływają odpowiednio w miesiącu kwietniu, maju 2020 roku. 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Filipów w zakresie usług fryzjerskich (ujętej w PKD 96.02.Z).  

§ 4. Zwolnienie, o którym 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. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku przez ubiegający się  podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą o zwolnienie z opłat czynszu za najem lokalu, w którym nie była prowadzona 

działalność na terenie Gminy Filipów oraz przedłożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 6. Wniosek wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 uchwały należy złożyć do Urzędu Gminy 

Filipów nie później niż do dnia 20 maja 2020 r. 

§ 7. Uchwała obowiązuje w okresie do dnia 31 maja 2020 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Filipów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

Wiesław Wołosewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia środa, 10 czerwca 2020 r.

Poz. 2763



Załącznik do uchwały Nr XIV/177/2020 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

FORMULARZ   OŚWIADCZENIA 

................................................................................. 

.................................................................................                                                      

imię i nazwisko, nazwa zakładu, NIP i adres zakładu  

 

 Wójt Gminy Filipów                                                                                            

ul. Garbaska 2                                                                                           

16 - 424 Filipów 

                                                  O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19 mające 

bezpośredni wpływ na płynność finansową  prowadzonej działalności. 

Nadmieniam, że  w związku z wprowadzonym  ustawą zakazem prowadzenia usług fryzjerskich 

i zamknięciem zakładu,  uzyskany w miesiącu .................. 2020 r.  dochód wynosił  ................. zł, natomiast 

w miesiącu poprzedzającym czyli  w ...................... 2020 r. wynosił ........................ zł., co oznacza, że 

płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu o  ............... %. 

Pouczenie: 

Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19): 

„Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi 

deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku 

zawiadamiania o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. 

                                                                                  ..................................................................................... 
 podpis czytelny podatnika i pieczęć zakładu 
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