
Proiekt

z dnia .....................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniajqca uchwal^ Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sptacie oraz niedochodzeniu naleznosci 
pieni^znych, maj^cych charakter cywilnoprawny, przypadaj^cych Miastu Piotrkow Trybunalski lub jego 
jednostkom organizacyjnym zmienionq uchwalq Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 27 wrzesnia 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.41 ust.l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U.2019r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815), art. 15 zzzf, art.l5zzzg 
i art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i 568) oraz Komunikatu Komisji z dnia 
20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy srodkow pomocy pahstwa w celu wsparcia gospodarki w kontekscie 
trwajtjcej epidemii COVID-19" (2020/C 91 1/01) (Dz. Urz. UE C 91 1 z 20.03.2020, str. 1) w zwi^zku z art.59 ust.l 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.869, poz. 1622, 
poz. 1649, poz2020, z 2018 r., poz. 2248, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568), majqc na uwadze art.4 ust.2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegolowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sptacie oraz niedochodzeniu naleznosci pieni^znych, 
maj^cych charakter cywilnoprawny, przypadaj^cych Miastu Piotrkow Trybunalski lub jego jednostkom 
organizacyjnym ( Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. poz.3314) zmienionej uchwal^ Nr XLV/558/17 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 wrzesnia 2017 r. (Dz.U. z dnia 18 pazdziemika 2017 r. 
poz.4294) wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:

1) uchyla si? dotychczasowe brzmienie § 1 i nadaje si? nowe o tresci:
„§ 1. Niniejszg uchwalq okresla si?:

1) szczegolowe zasady, sposob i tryb udzielania ulg, o ktorych mowa w art.59 ust.l ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotycz^cych splaty naleznosci pieni?znych maj^cych 
charakter cywilnoprawny, przypadajgcych Miastu Piotrkow Trybunalski, zwanym dalej "Miastem" lub 
jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, 
w tym dotycz^cych naleznosci pieni?znych z tytulu oddania nieruchomosci w najem, dzierzaw? lub 
uzytkowanie za okres stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii,

2) warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej w przypadkach, w ktorych ulga stanowic b?dzie pomoc 
publiczn^,

3) organy i osoby uprawnione do udzielania ulg,
4) zgod? na niedochodzenie naleznosci o charakterze cywilnoprawnym.”;

2) po § 4 dodaje si? § 4a o tresci:
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„§ 4a. l.Termin spiaty naleznosci pieni^znej z tytuhi oddania nieruchomosci w najem, dzierzaw? lub 
uzytkowanie za okres stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, ktorej termin zaptaty przypadai 
po dniu 31 marca 2020 r., moze zostac odroczony na wniosek dhiznika, jednostronnym oswiadczeniem woli 
organu wlasciwego do udzielenia ulgi uznaj^c, ze zachodzi uzasadniony wazny interes dhiznika lub interes 
publiczny, w szczegolnosci polegaj^cy na pogorszeniu plynnosci finansowej dhiznika na skutek spadku 
obrotow gospodarczych w zwigzku zponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID - 19 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Przez spadek obrotow gospodarczych, o ktorych mowa w § 4a ust. 1 uchwaly, rozumie si<? 
zmniejszenie sprzedazy towarow lub ushig, w uj(?ciu wartosciowym:

1) nie mniej niz o 30%, obliczony jako stosunek Iqcznych obrotow w ci^gu dowolnie wskazanych 2-ch 
kolejnych miesi^cy kalendarzowych, przypadaj^cych w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzaj^cego dzieh zlozenia wniosku stanowi^cego zal^cznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do 
Igcznych obrotow z analogicznych 2 kolejnych miesi?cy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesi^c 
uwaza si? takze 30 kolejno po sobie nast?puj^cych dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesi?czny okres porownawezy rozpoczyna si? w trakeie miesi^ca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niz pierwszy dzieh danego miesigea kalendarzowego) lub;

2) nie mniej niz o 50% obliczony jako stosunek obrotow z dowolnie wskazanego miesi^ca kalendarzowego, 
przypadaj^cego po dniu 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzaj^cego dzieh zlozenia wniosku stanowi^cego 
zahjeznik nr 1 do uchwaly, w porownaniu do obrotow z miesi^ca poprzedniego (za miesi^c uwaza si? 
takze 30 kolejno po sobie nast?pujgcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porownawezy 
rozpoczyna si? w trakeie miesi^ca kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzieh danego 
miesi^ca kalendarzowego).

3. Termin platnosci odraeza si? nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Od naleznosci pieni?znej, ktorej termin odroezono, za okres od dnia zlozenia kompletnego wniosku 
o udzielenie ulgi (stanowi^cego zal^cznik nr 1 do uchwaly) do dnia uplywu odroezonego terminu splaty 
naleznosci pieni?znej nie pobiera si? odsetek umownych ani ustawowych za opoznienie.

5. Niedotrzymanie przez dhiznika odroezonego terminu platnosci powoduje:

1) natychmiastow^ wymagalnosc odroczonej naleznosci pieni?znej,

2) natychmiastow^ wymagalnosc odsetek naleznych w pelncj wysokosci, tj. liczonych od pierwotnego 
terminu platnosci do dnia splaty naleznosci pieni?znej.

6. Okresla si? wzoiy formularzy:

1) wniosku o odroczenie terminow platnosci naleznosci pieni?znej, stanowi^cego zal^cznik nr Ido 
niniejszej uchwaly;

2) formularza informaeji przedstawianych przy ubieganiu si? o pomoc rekompensujgc^ negatywne 
konsekweneje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowi^cego zal^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.”;

3) w § 7 dodaje si? ust. 3 o tresci:

„3. Udzielanie ulgi, o ktorej mowa w § 4a ust. 1 i § 8 ust. 3 niniejszej uchwaly, podmiotom prowadz^cym 
dzialalnosc gospodarez^, stanowi pomoc publiczny, maj^c^ na celu zaradzenie powaznym zaburzeniom 
w gospodarce, o ktorej mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy srodkow pomocy pahstwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekscie trwaj^cej epidemii COVID-19" (2020/C 91 1/01).”;

4) w § 8 dodaje si? ust.3 o tresci:

„3. Przepis § 8 ust. 1 stosuje si? w stosunku do podmiotow, ktorych plynnosc finansowa dhiznika 
pogorszyla si? na skutek spadku obrotow gospodarczych w zwigzku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19ikt6re wnioskowaly o odst^pienie od dochodzenia 
naleznosci pieni?znej z tytuhi oddania niemchomosci w najem, dzierzaw? lub uzytkowanie za okres stanu 
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
§ 4. Niniejsza uchwala obowi^zuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
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ZaJqcznik Nr 1 do uchwaty Nr..............

Rady Miasta Piotrkowa Tiybunalskiego 

z dnia. .2020 r.

Imi? i nazwisko / nazwa dluznika

Adres zamieszkania / siedziba

NIP przedsi^biorcy oraz nr tclefonu do kontaktow

Wniosek o odroczenie terminu platnosci naleznosci pieni^znych z tytulu oddania nieruchomosci w najem, 
dzierzaw^ lub uzytkowanie za okres stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

Na podstawie uchwaty Nr

niniejszym skiadam wniosek o odroczenie terminu piatnosci naleznosci pientyznych.

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia

(wskazac rodzaj
naleznosci i za jaki okres) do dnia (nie pozniej niz do dnia 31.12.2020 r.).

Jednoczesnie oswiadczam, ze prowadz? dzialalnosc gospodarcz^ na nieruchomosciach polozonych 
w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul

Ptynnosc finansowa firmy w nast^pstwie wyst^pienia COVID - 19ulegla pogorszeniu na skutek spadku 
obrotow gospodarczych (zaznaczyc wlasciwe):

a) nie mniej niz o 30% obliczonego, jako stosunek tycznych obrotow w ci^gu dowolnie wskazanych 2-ch kolejnych 
miesi?cy kalendarzowych, przypadajgeych w okresie po dniu 1 styeznia 2020 r. do dnia poprzedzajgcego dzieh 
zlozenia wniosku stanowigeego zalgcznik nr 1 do uchwaty, w porownaniu do igcznych obrotow z analogicznych 
2 kolejnych miesi^cy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesige uwaza si? takze 30 kolejno po sobie 
nast?pujgcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesi?czny okres porownawezy rozpoczyna si? 
w trakeie miesigea kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzieh danego miesigea kalendarzowego) 
- co obrazuje ponizsze zestawienie:

Obroty gospodareze (w zl)
Miesige 2020 rok2019 rok

b) nie mniej niz o 50% obliczonego, jako stosunek obrotow z dowolnie wskazanego miesigea kalendarzowego, 
przypadajgcego po dniu 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzajgcego dzieh zlozenia wniosku stanowigeego 
zalgcznik nr 1 do uchwaty, w porownaniu do obrotow z miesigea poprzedniego (za miesige uwaza si? takze 
30 kolejno po sobie nast?pujgcych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porownawezy rozpoczyna si? 
w trakeie miesigea kalendarzowego, to jest w dniu innym niz pierwszy dzieh danego miesigea kalendarzowego) 
- co obrazuje ponizsze zestawienie:

Obroty gospodareze (w zt)Miesige 2020 roku

Podpis przedsi?biorcy / osoby upowaznionejData

POUCZENIE:
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Kto skladajqc zeznanie majqce sluzyc za dowod w postqpowaniu sqdowym lub w innym postqpowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd? lub zataja prawd?, podlega karze pozbawienia 

wolnosci od 6 miesiqcy do lat 8 (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. LI. z 2019 r. 
poz. 195012128).
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Zai^cznik Nr 2 do uchwafy Nr.............
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. ,2020 r.

Formularz informaqi przecbtawianych przy ubieganiusi^ o pomoc rekompensujqc^ 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO Vi D-19

A. inlorma^a dotyez^oa podmiotu,
ktoramu mm bye udzielona pomoc 
publiara*1

Al. informaeje dotvaujee wspoh ika spotki cywtlriej

2>

JII vNPpp<imlotu

4HTH^»iwaw}d»«iiomrw>a|>odm<<y Zajlmif i oanwidtaatto nmwnw^c.'wtai

3} Ackes m i»^ci umtcsi^ anil dbo mins 3aiAdn»micji£a
wspdiiaia

atm ■4km

4} Kbsa daiakdrtcia i*odt » x rozpo

iWO)|Ck. U. I r 251. pa. 1885,*pain. Kn»)^
z dnia 24 2007 r.w Poki^

5} VKaimsc fxMmmtu. eg K»»i* «taijeamkiem i do
zazfodneziy

Kami6jt (UE) nr 651/2014 z dn» 17 ac wo 2014 r.
art, 10711081 «*tatu(Dz. yrz.U€Lw

5tr. 1}1871□ rca

□ •ca

□ xt*

twiy a

lytuacji •konomieznej podmiotu, ktoramuma iyc udziciona 
pomoc publiczna [aktualtio na dzian 31 f rudnia 2019 r.)

Ol|C3y,tM
tewniwidyrawo-akcf jr»e> v ytoSeosc r* «pofcrytytt) strat pfwwyisza SO % wysol«BC! fcapterfu

bo| craz sp6«<*

□- □-«¥«)*»»: ni«pokrvtyrn»J at pr*  ̂-2^50% v<Yso*o4djeite»pitaiu wecNuc
|»wne^ s|»dM komandytowf^, spoih partnerskiej era* spofti cywine],

,□r»e

□- □»**nc* it&rb kwa i?

4 Qaf.w pnwMKStu podr icmi imwtpntt irAr^ mair iufcsredrti pr*edsatt>iarca,wciteuostatnich 
dMrodiiatstaswckliiuec vdolc^ihaiuateiKfDbftwagksry niz 75a stosunekzystaioperacygwgo 
powiafesiofwffooamort^ bytniazynK 17
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C Informacje dot tczqce (iziatainoici gospodarczej prowadzonej przez pc diTHOt, 
ktoremu ma bye i dzielona pomoc publiczna
X. Os* podmkrt. ktortmu tt* byi udi«ior« pomoc, prowadzi dittWnol6 
•) w fktonm ryboldwstw • I *iow»kv ttury**? r ** □* 

C“ □“ 

L-
b) w wkrsiMr produkql p< dstmwowt j produkt^w rofnych wymicnkmych w 
funkc)»nowan)u Urs«

4 w adored*

I doTraktatu o
§1!':'

• i wprov* idzwi* do ©bfotu produkt&w roJnych wymianKmych w
o

bfdzta na ddaldnol£ w pkt 1 lit. *-c?2C*t pem<>

3. W ptzypadku tamaaar a odpowk tdzi twiardetcaj w pkt 1 lk.*lubb,cry Mp«vwkw*>*« 
roidaitinok rachankowa uniamoii twia^ca pn«ni*d«fli* ra wikaiwn w tyth 
ddotalnoic konryid wynife i a. vskarvej pomocy {*< Jaki ipotdfe)? | w« dotyary

D. Informacje dot fcz«ice juz otrzymanej pomocy publianej rekompensu ^cej

E-ktdr*inu i u M pootoc otr zymal faifMt ywenoe
n«f«yw (urntok wtotfc akonoinkm* t powodu COVK>-i9?

l.Cry nt«

2. Jaslltak, n*l«ty :
wsfcr ytdiorudatfM*)

b| rodxai Iformt otnym* i«i pomoc #{dot»<i», potyaka, tyttrtncp, 
doptata do oprocantowar ia kradytu, ztilaka awrotna, poiycdta 
umaradna, ulf*

<} nmtwi oraz mtrt podn iotu udtki >da««io

E. Informacje dot cz^ce osoby upowaznionej do przedstawienia informs :ji
Mum ar talafoou

OatalpodpOStanowiako riuifoow*

1) Wp'lyp* «dv 0 porttoc wnm kuf* wijtf lr.jk spotw tywvlnej.jiwnej »ibo parmnkiaj atbo tempi«tn«(stinuit ip6ft»»«« s: dytoa*) afco komindytowo 
ateidfsaj oitb^ftyakc|Oflartat*av, waM^dru * d»«t«inoki{ ptowadam# * ttj spdkc. w termaianw jKKtaje ji^tftfofmacjt dotvc ap* t«t spotte. w paypadku 
spdrb cywtlna) M!«jy padae H& t*j spMi. oaj«(t pad Jafcfspdtka f^kt^najana rynbi or at nuajica prowadianta daaWnoici, a w pftypadku bfaka natwy I 
miejsca (aowadtema dtialalaoSct <m«na»oaswika oraiadresy wsryittoeh

2) Wypetm# ttf arytqcrnte w pnypadka. gdyop
feomaodytowa) a!bo l®m«j{Jytowc akcyjr^ akcjonanuijem, w twi^tka rda
(•97 wsp^atka »S&o k®rajH®m*ntam«t«}.

tJtspdMo
tpPice (pod.[;«itsmfermaqe doty«yr*

ipotti cyw«in«j. jawnaj a»ao •I.J«W:
dogp

3)0 iM posisda tdcatyfikator pods • kowy »*>.
«}Pod^« fclandflilakwia, w tktpitpodiwot ubwga jigopomoc. Janali b? ak j«t
fKOtej d3#*!no<ct.ktdra ganareja i«i»wgk$t¥ pnychdd-

0 mutant*jadnaj Ubaj ddatainotet, p«4*f*

S5Warya*k|«t jpetniony,|«<lt po adjgefei waf.oict jkamatowanyrh itm odsamy kapttatpw 0 chataktarte reanwowym ftakts?^ |#k kap«*t upajowy,
k i kapftala wrejaiirowanego.retcrwowyotatkaptutzairtwattuqi  wycanylotyskaisowyetik ujamny.ktdrego wartoii batwagkjdnapfieki

tj, aksyjnefoiub yHUdnanp.
8)0b)gtych (Oipott^ltenttm P*riam#«o £u»op ajffctafo 1 Rady ft>E}iw 13 W2013 tdnia 11 gmdnta 2013 r. w spraaria wspdtaatcfganttac# rynkpw predakWw 
rybotbws twa t akw-akyltury, pmm aj^cym n»*oa«4»Ai* Rady (Wt>nr 1 IWfiOOt.. fWQ ar 1224/2009 or at acbyla|gcym rotpor; flatrsta Rady (Wi)ar 
1M/20Q0 {Ot. Un. U£ 13S4128.12.2013,11». 1, t pdm. s».l
?)Rajda»tr»<c rachunkowaokreitonaj dnatatoolci gotpedafcte) pciep m pfowadtawu
prawtdkiwym preypisywaniu jk tyc^odd*»k»«:6w na p«S$ tawt* konnkwantnta itoiowanycb 1 majgcych obtaktywna wa»»dR>en»««i*tsJd atakM 
okrtflwttu w*>ki>mant*ql, ok{6n?jmowa wan. lOustawyidnU 29 wf»W>ia 1994 r. 0 raettynkowedet {Ot. U. x »13 r. pot 330. t pdb* on-k mad 
prowadsanta odfd»nai**»d<,nq* y at meted prtypitywaniatoidOwtprtyctvoddw.

let gojpedatciaj erat
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UZASADNIENIE

W zwiqzku z epidemic COVID-19 ustanowione zostaly czasowe ograniczenia w prowadzeniu dziaialnosci 
gospodarczej przedsi^biorcow dziataj^cych w roznych branzach. Powyzsze spowodowalo negatywne skutki 
finansowe dla przedsitjbiorcow.
Kompetencja do podj^cia przedmiotowej uchwafy wynika z art. art. 15 zzzf, art.l5zzzg i art. 15zzzh ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 374, 567 i 568).
Rada gminy moze, w drodze uchwaly, odst^pic od dochodzenia naleznosci o charakterze cywilnoprawnym, 
przypadaj^cych jednostce samorz^du terytorialnego 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 podmiotow, 
ktorych plynnosc finansowa ulegla pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 i ktore zioz^ wniosek o odstgpienie od dochodzenia naleznosci. 
Ponadto rada gminy, w drodze uchwaly, okresla zasady udzielania ulg, o ktorych mowa w art.59 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotycz^cych naleznosci pieni^znych z tytutu 
oddania nieruchomosci w najem, dzierzaw? lub uzytkowanie przypadaj^cych za okres stanu zagrozenia 
epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorz^du terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, 
wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy.
W zwi^zku z powyzszym, proponuje si? odroczenie tenninow platnosci naleznosci pieni?znej z tytuhi 
oddania nieruchomosci w najem, dzierzaw? lub uzytkowanie za okres stanu zagrozenia epidemicznego albo 
stanu epidemii nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsi?biorcom, ktorzy odnotowali pogorszenie 
ptynnosci finansowej na skutek spadku obrotow gospodarczych w zwiqzku z epidemic COVID-19. W 
projekcie uchwaly zaproponowano rowniez mozliwosc odst^pienia od dochodzenia naleznosci pieni?znych 
o charakterze cywilnoprawnym, ktorych kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zt, w stosunku do 
podmiotow, ktorych plynnosc finansowa ulegla pogorszeniu na skutek spadku obrotow gospodarczych w 
zwigzku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego. Zgodnie 
bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) 
zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego okresla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu 
aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, dalej: ustawy o 
oglaszaniu aktow normatywnych). Akty normatywne, zawieraj^ce przepisy powszechnie obowi^zuj^ce, 
oglaszane w dziennikach urz?dowych - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o oglaszaniu aktow normatywnych - 
wchodzg w zycie po uplywie cztemastu dni od dnia ich ogloszenia, chyba ze dany akt normatywny okresli 
termin dluzszy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o oglaszaniu aktow normatywnych, w 
uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzezeniem ust. 3, mog^ wchodzic w zycie w terminie 
krotszym niz cztemascie dni, a jezeli wazny interes pahstwa wymaga natychmiastowego wejscia w zycie 
aktu normatywnego i zasady demokratycznego pahstwa prawnego nie stojq temu na przeszkodzie, dniem 
wejscia w zycie moze bye dzich ogloszenia tego aktu w dzienniku urz?dowym.
W przedmiotowej sprawie spelniona zostala przeslanka waznego interesu pahstwa mimo, ze przepisy 
dotycz^ce regulacji zasad splaty naleznosci pieni?znej o charakterze cywilnoprawnym majg charakter 
lokalny, gdyz skutki pogarszaj^cej si? sytuacji podmiotow gospodarczych b?d$ mialy wymiar nie tylko 
lokalny a pahstwowy. Zatem uchwala dotycz^ca odroczenia splaty naleznosci pieni?znej z tytulu oddania 
nieruchomosci w najem, dzierzaw? lub uzytkowanie i odst^pienia od dochodzenia naleznosci pieni?znych o 
charakterze cywilnoprawnym za okres stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie 
ustawy szczegolnej, ktorej regulacje maj^ przeciwdzialac skutkom epidemii moze wejsc w zycie w okresie 
krotszym niz 14- dniowy okres vacatio legis, gdyz przewidujq one szczegolne rozwiqzania zwi^zane z 
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. 
Przedmiotowe ulgi stanowig pomoc publiezng.
Obecnie w oparciu o wskazane w uchwale przepisy obowi^zuj^ dwa Zarz^dzenia wydane przez Prezydenta 
Miasta, a mianowicie:

Zarz^dzenie Nr 108 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie1.
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mozliwosci odroczenia opiat czynszu dzierzawnego od wydzierzawionych gruntow stanowi^cych 
wiasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski, za okres stanu zagrozenia cpidemicznego albo stanu 
epidemii, pocz^wszy od 1 kwietnia 2020 r. z koniecznoscig zaplaty naleznosci do konca roku 2020 
r. z wyjgtkiem opiat dodatkowych oraz mozliwosci przeksi<?gowania na poczet zaleglego czynszu 
kaucj? zabezpieczaj^c^ wplaconq przed zawarciem umowy dzierzawy.

2. Zarz^dzenie Nr 110 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.04.2020 r. w sprawie 
mozliwosci odroczenia opiat czynszowych za najem lokali uzytkowych, za okres stanu zagrozenia 
cpidemicznego albo stanu epidemii, pocz^wszy od 1 kwietnia 2020 r. z koniecznoscig zaplaty 
naleznosci do konca roku 2020 r. z wyj^tkiem opiat dodatkowych oraz mozliwosci przeksi^gowania 
na poczet zaleglego czynszu kaucj? zabezpieczajgc^ wpiacon^ przed zawarciem umowy najmu 
lokalu uzytkowego.
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Zenona Jurenczyk

Od:
Data:
Do:
Temat:

"Grazyna Gamrot" <kancelariagg@gmail.com>
17 kwietnia 2020 11:30
"Zenona Jurenczyk" <z.jurenczyk@piotrkow.pl>
Re: Projekt zmiany uchwaly ws. naleznosci cywilnoprawnych.

Pozytywnie opiniuj^ przedstawiony projekt uchwaly dotycz^cej ulg w splacie naleznosci 
cywilnoprawnych.

Pozdrawiam
Grazyna Gamrot radca prawny

pt., 17 kwi 2020 o 11:26 Grazyna Gamrot <kancelariaRa@»mail.com> napisal(a):
Pozytywnie opining przedstawiony projekt uchwaly dotycz^cej ulg w splacie naleznosci 
cywilnoprawnych.
Prosz$ rozwazyc przekazane telefonicznie uwagi dotycz^ce par 4 przedstawionej uchwaly. 
Pozdrawiam
Grazyna Gamrot radca prawny

pt., 17 kwi 2020 o 10:40 Zenona Jurenczyk <z.iurencz\ k'cnpiotrkow.p 1 > napisal(a): 
Dzieh Dobry,

W zat^czeniu przesylam projekt uchwaly dotycz$cy ulg w splacie naleznosci cywilnoprawnych z 
prosbq o wydanie opinii. Zalqczylam tez uchwaly, ktore podlegaj^ zmianie.

Pozdrawiam 
Z. Jurenczyk

Zenona Jurenczyk
Ref. Podatkow i Optat Lokalnych

Urz^d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb. 
tel.: 44 732 30 41 
e-mail: z.iurenczvk@Diotrkow.pl
■n youla m

Piotrkow
Trybunalski
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