
UCHWAŁA NR XXVIII/34/20 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Nowa Słupia lub jej 

jednostkom organizacyjnym w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 713), art. 15zzzg, art. 15zzzh 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. poz. 374 ze zm.), art. 59 ust. 1, ust. 3 w zw. 
z art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.), art. 4 ust. 2, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 49 ze zm.), wprowadza się szczególne 
zasady dotyczące udzielania ulg dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowa Słupia w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Słupia lub jej jednostkom 
organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 
2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do ostatniego dnia stanu epidemii, jeżeli zostanie on odwołany przed 
30 czerwca 2020 r. 

§ 2. 1.  Na wniosek przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Słupia, 
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku do należności pieniężnych przypadających od tego 
przedsiębiorcy Gminie Nowa Słupia lub jej jednostkom  organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie w okresie trwania stanu epidemii, począwszy od 
1 kwietnia 2020 r. ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r., mogą być udzielone następujące ulgi: 

1) odroczenie terminu zapłaty (nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.), 

2) rozłożone na raty (nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.), 

3) umorzone w całości, 

4) umorzone w części. 

2. Zastosowanie ulg określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 możliwe jest jednie w przypadku  przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID – 19 o co najmniej 30%. 

3. Poprzez pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust. 2 rozumie się spadek obrotów 
gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone 
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego w okresie od dnia 
1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r w porównaniu do łącznych obrotów z wybranego miesiąca 
przypadającego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem 
zobowiązany jest złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wniosek należy 
złożyć wraz z oświadczeniem (dotyczy ust. 1 pkt 1 i 2), które stanowi załącznik nr  do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1.  Wnioski o udzielenie ulg mogą być składane do dnia 15 lipca 2020 r. 
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2. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioskodawca 
może ubiegać się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, jeżeli uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu 
nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania 
przyczyny uchybienia terminu. 

§ 4. 1.  Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – 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, str. 1). 

2. Podmioty ubiegający się o pomoc, o której mowa w §2 wraz z wnioskiem o udzielnie pomocy składają także 
formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19. Wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwała nie narusza przepisów zawartych w Uchwale nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 
31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym 
wymienionych w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.) oraz 
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 
 

Rafał Piasecki 

Id: 9035D504-08D9-4554-9B20-629B1FD0EF91. Podpisany Strona 2



Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/34/20 

Rady Miejskiej w Nowej Słupi 

z dnia 13 maja 2020 r.  

 

Nowa Słupia, dnia …………… 

…………………………….. 

Nazwa firmy 

…………………………….. 

Adres 

……………………………..      Burmistrz Miasta i Gminy 

NIP         w Nowej Słupia 

……………………………..      ul. Rynek 15 

Tel. kontaktowy       26-006 Nowa Słupia 

 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o *: 

rozłożenia na …………… raty (nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.) 

odroczenie terminu płatności do dnia ………..…..(nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.) 

 umorzone w całości   

umorzone w części 

należności powstałej z tytułu……………………………..………………………………….…  

zgodnie z umową nr ……………………………………………………………………………..  

w kwocie ...…………………........................................................................................................ 

 

Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

 

………………………………………..    ………………………………………..  
Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji podmiotu 

*zaznaczyć właściwe 

Wniosek  można złożyć: 

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,   

b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

c) osobiście dostarczyć do siedziby urzędu poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce  umieszczonej przed budynkiem urzędu 

  

Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub przez 

pełnomocnika Strony. 

Id: 9035D504-08D9-4554-9B20-629B1FD0EF91. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/34/20 

Rady Miejskiej w Nowej Słupi 

z dnia 13 maja 2020 r.  

 

Nowa Słupia, dnia …………… 

…………………………….. 

Nazwa firmy 

…………………………….. 

Adres 

……………………………..      Burmistrz Miasta i Gminy 

NIP         w Nowej Słupia 

……………………………..      ul. Rynek 15 

Tel. kontaktowy       26-006 Nowa Słupia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/my, że płynność finansowa mojego przedsiębiorstwa w miesiącu ……………….. 

2020 r. wynosiła …………, natomiast w miesiącu ……… 2020 r. wynosiła ……….......................... 

Tym samym, płynność uległa pogorszeniu o …………. %. 

 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mające 

bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa.  

 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………………..  
Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji podmiotu 

 

 
Oświadczenie można złożyć: 

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, podpisany profilem zaufanym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,   

b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa 

Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

c) osobiście dostarczyć do siedziby urzędu poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce  umieszczonej 

przed budynkiem urzędu 
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Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/34/20 

Rady Miejskiej w Nowej Słupi 

z dnia 13 maja 2020 r.  

 

Nowa Słupia, dnia …………… 

…………………………….. 

Nazwa firmy 

…………………………….. 

Adres 

……………………………..      Burmistrz Miasta i Gminy 

NIP         w Nowej Słupia 

……………………………..      ul. Rynek 15 

Tel. kontaktowy       26-006 Nowa Słupia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/my, że płynność finansowa mojego przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………………..  
Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oświadczenie można złożyć: 

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, podpisany profilem zaufanym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,   

b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa 

Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

c) osobiście dostarczyć do siedziby urzędu poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce  umieszczonej 

przed budynkiem urzędu. 
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/34/20

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 13 maja 2020 r.

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej 

działalności, która generuje największy przychód.

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

inny przedsiębiorca

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
1.	 Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2.	 Jeśli tak, należy wskazać: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 

publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 

dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 

umarzalna, ulga podatkowa)

nie dotyczy

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich 

dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 

operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
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Uzasadnienie

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 49 ze zm.), na terenie Polski został
wprowadzony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). W celu
zniwelowania strat jakie można przynieść epidemia, rząd wprowadził tzw. tarczę antykryzysową, na mocy
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 567 ze zm.). ustawa ta
upoważnia organy stanowiące gmin do uchwalenia programów pomocowych na terenie ich jednostek podziału
administracyjnego kraju.

Gmina Nowa Słupia postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i pomóc określonym grupom
podmiotów z jej terenu w tych trudnych czasach wywołanych epidemią koronawirusa podejmując uchwałę
mającą na celu udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub
użytkowania, przypadających Gminie Nowa Słupia lub jej jednostkom organizacyjnym dla grup
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Niniejsza uchwala została przygotowana w ramach programu pomocowego dla wskazanej grupy
przedsiębiorców dotkniętych tą sytuacją. taka forma wsparcia dla przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana
zgodnie z postanowieniami, o których mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)(Dz. Urz. UE
C 91Iz 20.03.2020, str. 1).

Zatem konieczne jest dla ulg tych należności w stosunku do przedsiębiorców złożenie przez nich wniosku,
w którym zostaną podane dane do weryfikacji, czy zostały spełnione warunki dopuszczalności pomocy
publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce odnoszące się m.in. do korzyści
podatkowych z Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01), które są następujące:

- przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się
w trudnej sytuacji w rozumieniu art.2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;

- pomoc będzie udzielana nie późnej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;

- pomoc nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzieloną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty
800 000 EUR na przedsiębiorstwo.

Procedura wprowadzona dla przedsiębiorców jest uproszczona do minimum, aby większość z podmiotów
gospodarczych mogła z niej skorzystać.

W związku z tym, że uchwala wprowadza normy o charakterze generalnym postanowiono, ze jest ona aktem
prawa miejscowego. Zdecydowano się zastosować w stosunku do niego art.4 ust.2, art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnychi niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze
zm.) poprzez ustalenie terminu wejścia w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i nadania jej mocy wstecznej do dnia 1 kwietnia 2020 r. ze względu, że wprowadza regulacje
korzystne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Nowa Słupia wprowadzając na trudny czas epidemii program
pomocowy dla nich. Wcześniejsze jego uchwalenie nie było możliwe ze względu, że dopiero w dniu 1 kwietnia
2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy w oparciu, o które opracowana została niniejsza uchwała.
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