
UCHWAŁA NR XVIII/278/20
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Pszczyna w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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), art. 15zzzf i art. 15zzzh ust. 2 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, z późn. zm.), art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z epidemią koronawirusa COVID-19, czego skutkiem jest zaprzestanie lub ograniczenie 
w znacznym stopniu prowadzenia działalności gospodarczej przez niektórych przedsiębiorców, w okresie od 
1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. w miejsce dotychczasowej stawki czynszu w umowach najmu lub 
dzierżawy nieruchomości, dla których wynajmującym lub wydzierżawiającym jest Gmina Pszczyna lub jej 
jednostki organizacyjne wymienione w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) wprowadza się miesięczną wysokość czynszu w kwocie 
1 zł (jeden złoty) netto powiększoną o podatek VAT.

§ 2. Z pomocy, o której mowa w § 1 mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
wymienionych w:

1) § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 566, z późn. zm.),

2) § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 658, z późn. zm.),

3) § 8 ust. 1 pkt 1 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), z zastrzeżeniem § 3.
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§ 3. Pomoc, o której mowa w uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce i jest udzielana zgodnie z sekcją 3.1. Komunikatu Komisji Europejskiej: 
Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19 (2020/C 91 I/01; Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020).

§ 4. Wysokość pozostałych opłat związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości w okresie 
wskazanym w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 5. 1. Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom następuje na ich wniosek.

2. Wniosek należy składać do wynajmującego tj. do Gminy Pszczyna, Administracji Zasobów 
Komunalnych w Pszczynie lub gminnej instytucji kultury. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP, 
poczty elektronicznej lub drogą pocztową w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

3. Wzór wniosku wraz z oświadczeniami stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wzór formularza informacji 
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie uchwały będą rozpoznawane, przy czym wnioskodawca 
zostanie wezwany za pośrednictwem e-PUAP, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub drogą 
pocztową do uzupełnienia wniosku zgodnie z wymogami niniejszej uchwały we wskazanym w wezwaniu 
terminie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/278/20

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

.......................... dnia..........................
(miejscowość) (data)

Do ......................................................
...........................................................
...........................................................

Oznaczenie przedsiębiorcy
……………………………………………..........................................................................................

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

Nr KRS/NIP/REGON ..............................................................................................…….

Siedziba firmy:
.................................................................................................................................

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

Nr telefonu…………………………………...............................

e-mail…………………………………………

Adres nieruchomości, której wniosek dotyczy:

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

Rodzaj działalności prowadzonej na nieruchomości objętej wnioskiem (ze wskazaniem PKD):

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

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

WNIOSEK

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego, a następnie  stanu epidemii, czego skutkiem jest zaprzestanie lub ograniczenie w znacznym stopniu 
prowadzenia działalności gospodarczej, proszę o udzielenie mi wsparcia na zasadach wynikających z Uchwały nr ……. Rady Miejskiej 
w Pszczynie z dnia …….. kwietnia 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Pszczyna w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Proszę o sporządzenie korekty do już wystawionych faktur VAT.
Oświadczam, że:
- moja płynność finansowa / płynność finansowa przedsiębiorcy którego reprezentuję, uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- informacje i dane przekazane w niniejszym wniosku i formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, są zgodne ze stanem faktycznym,
- żadne z informacji istotnych do rozpatrzenia ww. wniosku nie zostały przeze mnie zatajone.

........….....................................................
Podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/278/20

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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