
UCHWAŁA NR XVI/147/20 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 
Krupski Młyn lub jej jednostkom organizacyjnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
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, z późn. zm.) Rada Gminy Krupski Młyn: 

§ 1. 1.  Odstępuje od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krupski 
Młyn 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 przedsiębiorców, objętych czasowym ograniczeniem  prowadzenia 
działalności z powodu COVID-19 na mocy obowiązujących przepisów § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), których płynność finansowa uległa pogorszeniu  na 
skutek spadku przychodów 

2. Warunkiem odstąpienia od dochodzenia należności, o których mowa w pkt 1 jest złożenie przez podatnika 
wniosku  oraz oświadczenia o wielkości spadku przychodów, stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. Warunek pogorszenia płynności finansowej w postaci spadku przychodów jest spełniony, jeżeli w marcu, 
kwietniu, maju i czerwcu, miesięczne przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej są niższe o co 
najmniej 30%  w stosunku do stycznia 2020 r. 

4. Odstąpienie od dochodzenia należności nie zwalnia z opłat za media. 

§ 2. Odstąpienie, o którym mowa w § 1, dotyczy należności o charakterze cywilnoprawnym  za okres kwiecień, 
maj, czerwiec 2020 roku, którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r. 

§ 3. Odstąpienie, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji 
Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r.: Tymczasowe ramy środków państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/147/20 

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

WNIOSEK 
Nr zgłoszenia ……………………… 

( wypełnia Urząd Gminy Krupski Młyn) 
 

Zgłoszenie dotyczy nieruchomości o numerze geodezyjnym……………….. 

 

1.Nazwa (firma) podmiotu lub imię  i nazwisko 

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

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

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

 

2. Pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 

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

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

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

 

3. Imię  i nazwisko, stanowisko, nr telefonu oraz email osoby odpowiedzialnej za sprawy dotyczące 

niniejszego zgłoszenia, która będzie upoważniona do kontaktu z Urzędem Gminy Krupski Młyn 

(pełnomocnictwo) 

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

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

 

4. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu (dotyczy osób prawnych) 

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

PESEL (dotyczy osób fizycznych)……………………………………………………………....................... 

5. Identyfikator gminy, której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę ( wpisać wyłącznie gdy 

siedziba firmy lub adres zamieszkania jest spoza gminy Krupski Młyn) 

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

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

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

6. Forma prawna podmiotu 

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

7. Wielkość przedsiębiorcy 

 mikroprzedsiębiorca  

 przedsiębiorca mały 

 przedsiębiorca średni 

 inny przedsiębiorca 

Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem 1 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) 

8. PKD – klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z poźn. zm.) 

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

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

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

 
Data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska 

                                                                                                                oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej* 

                                                                                                                       

…………………………………………………………………… 

*W przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/147/20 

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Oświadczenie przedsiębiorcy 

 

 

1.Nazwa (firma) podmiotu lub imię  i nazwisko 

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

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

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

 

2. Powierzchnia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność objęta zakazem jej 

prowadzenia wynosi dla: 

Gruntów…………………………………………...m2 

Budynków……………………………………….…m2 

budowli – wartość……………………………….zł 

 

3. Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami 

epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych 

 tak 

 całkowity zakaz 

 częściowy zakaz 

 nie 

 

4. Odnotowałem/am spadek przychodów z powodu COVID-19 

      w marcu 2020 r. miesięczne przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej są 

niższe o …….%  w stosunku do stycznia 2020 r.* 

      w kwietniu 2020 r.  miesięczne przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej 

są niższe o …….%  w stosunku do stycznia 2020 r.* 

      w maju 2020 r. miesięczne przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej są 

niższe o …….%  w stosunku do stycznia 2020 r.* 

      w czerwcu 2020 r.  miesięczne przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej 

są niższe o …….%  w stosunku do stycznia 2020 r.* 

*W załączeniu na potwierdzenie spadku przychodów dokumentacja finansowa, księgowa 

 

5. Przedsiębiorstwo: 

  nie znajdowało się w trudnej sytuacji ( w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń grupowych)** w dniu 31 grudnia 2019 r. 

 znajdowało się w trudnej sytuacji ( w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

grupowych)** w dniu 31 grudnia 2019 r. 

 

Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji ( w 

rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych  (15) w dniu 31 grudnia 2019 

r. ; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub 

przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. , ale 

które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. 
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Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i 

prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 

Data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska 

                                                                         oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej 

                                                                                                                 

……………………………………… 

 

*Komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 

20.03.2020, str.1) 

**Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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. U. L 187 z 26.06.2014, s.1) 
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