
UCHWAŁA NR XIX/168/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19 

Na podstawie Na podstawie 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 zmianami) Rada Miejska w Pleszewie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu 
i Gminie Pleszew w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą oświadczenie 
o odstąpienie od dochodzenia tych należności. 

§ 2. Wzór oświadczenia o, którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
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Załącznik do uchwały Nr XIX/168/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Podatnik (Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa) 

…………………………………………….        

Adres ……………………………………... 

NIP ……………………………………….. 

Nr telefonu ……………………………….     

e-mail …………………………………… 

        Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że płynność finansowa liczona według zasad wskazanych w § 1 uchwały Rady Miejskiej 
Pleszewa w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
epidemii  COVID-19, na skutek spadku obrotów gospodarczych ze sprzedaży towarów i usług 
o ………………….%. 

Obroty za miesiąc …………….. roku ……. w kwocie ……………..……. zł 

(należy wykazać dane za okres przed 31.03.2020 r.) 

Obroty za miesiąc …………….. roku 2020 w kwocie …………………... zł. 

(należy wykazać dane za okres po 31.03.2020 r.) 

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19, mające 
bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności 
otrzymana przez przedsiębiorstwo w oparciu o Komunikat Komisji UE z dnia 20 marca 2020 r.* wyniosła: 

…………………………. euro na dzień dokonania zgłoszenia. 

Wartość pomocy należy podać w kwocie brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat. Kwota 
pomocy nie może przekroczyć łącznie 800.000,00 euro na przedsiębiorstwo. 

       …………………………………… 

       (podpis podatnika lub osoby reprezentującej) 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.04.2020 roku

Ograniczenia w działalności gospodarczej spowodowane epidemią koronawirusa spowodowały, że

płynność finansowa wielu podmiotów ulegla pogorszeniu. Podmioty ponoszące negatywne konsekwencje

ekonomiczne z powodu Covid-19, wystąpiły z oświadczeniami o  odstąpienie od dochodzenia należności o

charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Pleszew z tytułu zawartych umów na

dzierżawę lub najem pomieszczeń handlowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na względzie zaistniałą sytuację, zasadne wydaje się przychylenie się do oświadczeń i udzielenie

pomocy przedsiębiorcom.

Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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