
UCHWAI,A NR XVIIUI68/2020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprr*ie odstqplenie od dochodzenle nale2no6cl cyrvilnopnwnych

Id: A2460A51-8853-41 A3-B I DF- I EC547CC955E. Podpisany Srona I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz{&ie pinnym (tekst
jednolity: Dz.U. z20l9 r. pz 506 ze zm.), oraz ar' lsmf ustawy z dnia 2 marca 2O2O r. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVtDlg, innych chor6b
z*ainych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.tJ. z2o2or. wz,374 ze zn.), 8rt.4 ust. 2 ustatrT
z dnia 20 lipca 2000 r. o oghszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (j. Dz.U.
z 2Ol9 t. Wz. l46l ) Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co nastgpuje.

$ 1. I' Odstgpuje sig od dochodzcnia nale2no6ci o charakterze cywilnoprawnym z tytulu czynszu najmu,
dziertawy lokali, stanowilcych wlasnoSd Cminy Pietrowice Wielkie w stosunku do podmiot6w Qd4cych
przedsigbiorcami, kt6rzy w tych lokalach lub nieruchomo6ciach prowadzq dzialalno66 gospodarczq, kt6rzy
prowarlzq na terenie Gminy Pietrowice Wielkie dzialalno5d gospodarcz4 w zakresie:

l) przygotowyrvania i podawania posilk6w i napoj6w go6ciom si€,l"ecym prry stolach lub goSciom
dokonujqcym wlasnego wyboru potraw z wystawionego menu, spo2ywanych na miejscu (oznczenie
w Polskiej Klasyfrkacji Dzialalno6ci w podklasie 56.10.A),

2) ntiqzznym z orgafizaeji, promocji lub zarz4dzania imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spo&ania, wl4czaj4c dzialalno5ci polegajqce na zae1dzanir i dostarczaniu pracownik6w do
obslugi teren6w i obiekt6w, w kt6rych te imprezy majq miejsce (omaczenie w Polskiej Klasyfrkacji
Dzialalno6ci w podklasie 82.30.2),

3) uslug fryzjerskich i pozostalych zabieg6w kosmetycznych (oke{lonej w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci
w podklasie 96.02.2),

4) dzialalnoSci salon6w tatua2u i piercingu (okreSlonej w Polskiej Klasyfikacji DzialatnoSci w podklasie
96.09.Z',),

5) uslug zwi4zanych z poprawq kondycji fizycmej (okreslonej w Polskiej Klasyfikacji DzialalnoSci
w podklasie 96.04.2),

6) ztttiqzanej ze sportem, rozrywkowej i rekeacyjnej, prowadzenia, klubdw, wtym klub6w tanecznych
i klub6w nocnych oraz basen6w, silowni, klub6w fitness, (okreSlonejj w Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci
w &iale 93.0),

7) uslug hotela$kich w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o uslugach
hotelarskich oraz uslugach pilot6w wycieczek i przewodnik6w turystycznych (Dz.l). z}Olg r.
Wz'.238 oraz z 2020 r. poz.374 i 568).na okes, w kt6rym na mocy obowi4zuj4cych przepis6w nie mogq
prowa&i6 dzialalnoici gospodarczej.

2, Warunkiem odsqpienia od docho&enia naleznoSci, o kt6rych mowa w ust. t jest pogorszenie plynnoSf
finansowej w zwiqzku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicmych z powodu COVIDlg.

$ 2. Warunkiem odstqpienia od dochodzenia nale2noSci, o kt6rych mowa w $ I jest zloZenie w Urzgdzie
Cminy wniosku zawierajqcego informacjg o pogorszeniu plynnoSci finansowej w zwi4zku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicmych z powodu COVID. 19.

S 3. Odstqpienie od dochodzenia nale2noSci, o kl6rych mowa z tytulu oddania nieruchomo6ci w najem,
dzierzawg czy uZytkowanie stanowi pomoc publicznq, o kt6rej mowa w Komunikacie Komisji ,,Tymczasowe
ramy Srodk6w pomocy paistwa wcelu wsparcia gospodarki w kontekscie trwajqcej epidemii COVID-I9".
(2020 1863 ze zm.\.

$ 4, Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie.



_-. $ S.,Uchwala wchodzi w zycie po uplywie l4dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

Piotr Brjrk

Uzasadnienie
Podjgcie przedmiotowej uchwaly wynika z koniecmo5ci udzielenia pomocy ekonomicznej przedsigbiorcom,
kt6rzy wskutek COVID-|g nie mogli prowadzii dzialatnosci gospodarciej lzamknigte lokale), albo ich
sytuacia ulegla pogorszeniu, o czym Urzqd Gminy pozyskal informacjg bezpoirednio od zainteresowanych
pomocq. Ponadto sk6cono okres wejScia w 2ycie z uwagi na konieczno56 szybkiego dzialania.

ld: A2460A51-8853-41A3-B ! DF- I EC547CC955 E. Podpisany Slrona 2


