
UCHWAŁA NR XV/109/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 

4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzzf w związku 
z art. 15zzzh ust. 2 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 Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1.  Odstępuje się od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym  przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, za okres maj 
i czerwiec 2020  roku w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19.

§ 2.  Warunkiem uzyskania ulgi, o której mowa w § 1 jest złożenie wniosku. Do wniosku należy załączyć 
informację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Ulga, o której mowa w niniejszej uchwale, w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce 
państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: „Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w  celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” 
(Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 maja 2020 r.

Poz. 2316



ekonomicznych z powodu COVID-192)

Data i podpis

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XV/109/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

nie dotyczy

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 

ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 

operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

1.	 Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2.	 Jeśli tak, należy wskazać: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 

publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

inny przedsiębiorca

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I 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)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

6) Oświadczenie, że płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

OŚWIADCZAM, ŻE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH 

KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19.
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 10, zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, informuję, że:

1)	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Lipian z siedzibą Plac Wolności 1, 

74-240 Lipiany.

2)	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@lipiany.pl, 

3)	Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4)	Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące 

usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5)	Pana/pani dane osobowy przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6)	Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7)	Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)	Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może 

skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.                     

Klauzula RODO

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, 

gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, 

pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)

2) Burmistrz Lipian może wezwać podmiot do złożenia wyjaśnień w celu uprawdopodobnienia wystąpienia pogorszenia płynności finansowej w związku z COVID-19

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD 

tej działalności, która generuje największy przychód.

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy
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