
 

 

UCHWAŁA NR 285/2020 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 210/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich  

z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom organizacyjnym,  

o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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. 1842) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 210/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali 

użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub 

jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w stosunku do podmiotów, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 4017) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Przez odstąpienie od dochodzenia należności rozumie się niepodejmowanie do 30 czerwca 2021 r. 

czynności windykacyjnych mających na celu dochodzenie należności, o których mowa w ust. 1, 

wymagalnych po dniu 1 kwietnia 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 9298



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

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 
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