
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/202/2020 

RADY GMINY ŚWILCZA 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym  

przypadających Gminie Świlcza lub jej jednostkom organizacyjnym,  

w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

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

Na podstawie 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. 1.  Odstępuje się od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie 

Świlcza lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych z tytułu oddania nieruchomości oraz lokali użytkowych w najem lub 

dzierżawę, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i którzy złożą wniosek 

o odstąpienie od dochodzenia należności wg wzoru określonego w załączniku do uchwały.  

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. 

§ 2. Odstąpienie, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji 

Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r.: Tymczasowe ramy środków państwa w celu wsparcia gospodarki 

w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. U. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1). 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Świlcza 

 

 

mgr Piotr Wanat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 maja 2020 r.
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