
UCHWAŁA NR XVIII/181/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 6 kwietnia 2020 roku

o zmianie uchwały nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października  2017 r. 
o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności  o charakterze cywilnoprawnym oraz 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) w związku z art. 15zzzg ust. 1 i art. 15zzzh ust. 2 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 4 w związku z art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.  Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1461) – na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany uchwały nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 
2017 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności  o charakterze cywilnoprawnym oraz 
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej poprzez dodanie § 3a w brzmieniu:

„1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, należność pieniężna z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie może być umorzona na wniosek:

1) w całości, w przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej objętej całkowitym zakazem jej 
prowadzenia w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Prawo do umorzenia przysługuje od dnia wprowadzenia 
całkowitego zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez cały okres 
obowiązywania tego zakazu, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.,

2) w wysokości 50%, w przypadkach przedsiębiorców,  u których wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii.  Umorzenie nie może obejmować okresu dłuższego niż trzy 
miesiące w 2020 r.

2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o których mowa ust. 1 pkt 2) rozumie się spadek sprzedaży 
towarów lub usług o nie mniej niż 25%  w miesiącu objętym wnioskiem  w stosunku do średniej obrotów 
z miesięcy stycznia i lutego 2020 r.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 2778



4. Umorzenie następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli, które nie może być wydane 
później niż 31 grudnia 2020 r.

5. Od należności umorzonej nie pobiera się odsetek od dnia następującego po dniu złożenia wniosku 
do dnia wydania oświadczenia woli włącznie.”

§ 2. W § 8 uchwały nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 października 2017 r. 
o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności  o charakterze cywilnoprawnym oraz 
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej dokonuje się zmiany:

1. Dotychczasowy ust. 3 o brzmieniu „Zapisy uchwały w zakresie pomocy de minimis określone w § 8 
obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.” otrzymuje nr 4.

2. Po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pomoc w spłacie należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 
o której mowa w § 3, § 4 i § 5 udzielona w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 
o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu 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). Pomoc przyznaje się nie później niż 31.12.2020 r.”

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 14 marca 2020 r.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Bieda
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