
 

 

UCHWAŁA NR XX/177/2020 

RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie w stosunku do podmiotów, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID – 19 

Na podstawie art. 15 zzzf w związku z art. 15 zzzh 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., 

poz.374 ze zm.) oraz Komunikatem Komisji z dnia 19 marca 2020 r. "Zmiany w tymczasowe ramach środków 

pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (20201863) 

 (Dz. Urz. UE C 091I z 20.03.2020, str. 1 ze zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje: 

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

Kostrzyn lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie podmiotom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii 

COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. 

§ 2. Odstąpienie, o którym mowa w § 1 dotyczy należności przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2- jednak 

nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

§ 3. Warunkiem odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie jest złożenie: 

1) formularza wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) oświadczenia podmiotu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Odstąpienie, o którym mowa w § 1 uchwały następuje w stosunku do podmiotów, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 

z zastrzeżeniem, że nie posiadają oni zaległości z tytułu najmu, dzierżawy czy użytkowania do końca stycznia 

2020 r. 

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, 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 stanowiącego załącznik nr 1 do 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 
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porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego lub 

2) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 

się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 5. Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę czy 

użytkowanie stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji „Tymczasowe ramy środków 

pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. (2020 1863 ze 

zm.). 

§ 6. Określa się następujące wzory formularzy: 

1) wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) oświadczenie przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 3 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 31.07.2020 r. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

(-) Grzegorz Banaszak 
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