DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 07 lipca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 2989

Data: 2020-07-07 11:53:13

UCHWAŁA NR XX/131/2020
RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 maja
2020 r. w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii COVID-19
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) w związku z 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w
Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
wprowadza się następujące zmiany:
1. Nadaje się nowe brzmienie § 2:
„§ 2. 1. Ze względu na ważny interes dłużnika oraz względy społeczne i gospodarcze, w sytuacji
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, należności
pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające Powiatowi
Nowomiejskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym, na wniosek dłużnika, mogą być umarzane,
terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatności tych należności mogą zostać rozłożone na raty,
na zasadach określonych w niniejszej uchwale”..
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę do upływu terminu zapłaty każdej raty.
5. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności, bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami".
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2. Nadaje się nowe brzmienie § 8:
„§ 8. Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności, o których mowa
w § 2, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg, na
podstawie przepisów prawa cywilnego”..
3. Nadaje się nowe brzmienie § 9:
„§ 9. 1. Pomoc wskazaną w § 2 przyznaje się od 01 maja 2020 r. tj. za miesiące, w których
obowiązywał:
1) stan zagrożenia epidemicznego w związku z SARs-CoV-2;
2) stan epidemii w związku z SARS-CoV-2, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2020 r.
2. Terminy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do placówek oświatowych Powiatu
Nowomiejskiego. Dla placówek tych przyznaje się pomoc wskazaną w § 2 od momentu ich zamknięcia
do ich ponownego otwarcia w związku ze stanami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 2”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2020 roku.
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