
UCHWAŁA NR XX/228/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz 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. 374, 567, 568 i 695) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom 
organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

§ 2. Odstąpienie, o którym mowa w § 1 dotyczy należności  za miesiące kwiecień i maj 2020 r., 
których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r. 

§ 3. Warunkiem skorzystania z odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego 
wzór stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 3 należy złożyć nie później niż do końca maja 2020 r. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XX/228/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
Oświadczenie wnioskodawcy 

Dane przedsiębiorcy: 
……………………………………………. 
Nazwa albo imię i nazwisko 
……………………………………………. 
adres siedziby/adres zamieszkania 
…………………………………………….. 
numer NIP, REGON – osoby prawne/ numer PESEL – osoby fizyczne 
……………………………………………... 
numer KRS 
……………………………………………... 
nr telefonu i/lub adres e-mail 

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 
Na podstawie uchwały Nr XX/228/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym wnioskuję 
o odstąpienie od dochodzenia należności: 

z tytułu: ........................................................................................................................................ , 
w kwocie: ..................................................................................................................................... , 
za miesiąc/e:..................................................................................................................................... 
Łask, dnia …………………. 
        ……………………………….. 
        podpis wnioskadawcy 

Oświadczenie wnioskodawcy 
Oświadczam, iż pogorszeniu uległa moja płynność finansowa w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
Łask, dnia …………………. 
        ……………………………….. 
        podpis wnioskadawcy
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu

od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, w stosunku do podmiotów, których

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedłożony projekt uchwały uwzględnia ww. rozwiązanie i zakłada, iż w stosunku do

podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, odstępuje się od dochodzenia

należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych,

przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i

13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za miesiące kwiecień i maj 2020 r.,

których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 r.

Od dnia 14 marca 2020 r. wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a od
dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), który spowodował zakaz lub
ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez określone grupy przedsiębiorców.
Dodatkowo wyżej wymienionymi aktami prawnymi zostały wprowadzone ograniczenia w
przemieszczaniu się ludności. Te ograniczenia i zakazy spowodowały pogorszenie się sytuacji
ekonomicznej podmiotów, co zauważył ustawodawca wprowadzając możliwość dla organów
stanowiących jst odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na mocy
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. Gmina Łask kierując się okolicznością, iż trudna sytuacja
podmiotów trwa od połowy marca 2020 r., a sam ustawodawca przewidział w ww. przepisie
odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, postanawia o tym, aby
uchwała obowiązywała z mocą wsteczną na podstawie art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), gdyż
zostały spełnione przesłanki z ww. przepisu tj. demokratyczne zasady państwa prawnego nie stoją
na przeszkodzie, a wręcz nadzwyczajna sytuacja, w której się znajdujemy uzasadnia wprowadzenie
tychże uregulowań prawnych w jak najszybszym terminie. Takie stanowisko przedstawił Minister
Finansów wskazując, iż gmina wprowadza przepis, którego istotą jest korzyść dla podatnika w
związku z ponoszeniem ekonomicznych skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
retroaktywność uchwały gminnej jest uzasadniona (pismo Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia
2020 r. PS2.844.79.2020).

Uchwała powoduje skutki finansowe dla Gminy Łask i wyniosą one z tytułu odstąpienia od

dochodzenia ww. należności o charakterze cywilnoprawnym ok 150 000,00 zł.
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