Uchwała Nr XVI/135/2020
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15 zzzf 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.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada
Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§1
Odstępuję się od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu i dzierżawy
lub opłaty za użytkowanie przypadających Gminie Pyzdry i jej jednostkom organizacyjnym
w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Pyzdry.
§2
Odstąpienie dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§3
Odstąpienie jest możliwe po złożeniu przez przedsiębiorcę do Urzędu Miejskiego
w Pyzdrach wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności wraz z oświadczeniem
o pogorszeniu płynności finansowej, która stanowi pomoc publiczną zgodnie z pkt 3.1
Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§5
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.
2. Niniejsza uchwała traci moc w przypadku odwołania stanu epidemii oraz zagrożenia
epidemicznego w związku z wirusem COVID-19.

Uzasadnienie
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności udzielenia pomocy ekonomicznej
przedsiębiorcom,

którzy

wskutek

COVID-19

nie

mogli

prowadzić

działalności

gospodarczej(zamknięte lokale), albo ich sytuacja uległa pogorszeniu, o czym Urząd Miejski
w Pyzdrach pozyskał informację bezpośrednio od zainteresowanych pomocą. Ponadto
skrócono okres wejścia w życie z uwagi na konieczność szybkiego działania.

