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PN-II.0520.2.2020

Marszałek Województwa Lubelskiego, 

Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie

i Prezydenci Miast z  obszaru województwa 

lubelskiego

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Przypominam, że zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) w ustawie 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. poz.374 i 567) 

po art. 15 dodano art. 15a-15zzzi, które to m. in. dały starostom lub prezydentom miast na 

prawach powiatu,  a także organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego, 

możliwość zastosowania szeregu instrumentów dotyczących odpowiednio należności 

pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie

z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz innych należności

o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej 

jednostkom organizacyjnym.

Wprowadzenie pakietu wspomnianych rozwiązań ma za zadanie przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. W szczególności 

pragnę zwrócić Państwa uwagę na niżej przytoczone regulacje i możliwość ich zastosowania 

w zakresie udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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Zgodnie z art. 15zzze wspomnianej ustawy należności pieniężne, o których mowa

w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu 

oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części 

lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta 

miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez 

zgody wojewody (ust. 1).

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności,

o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 (ust. 2).

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może odstąpić od 

dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (ust. 3). 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, przepisu art. 12a ust. 4 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się (ust. 4).

Zgodnie z art. 15 zzzf ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu 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 r.

o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Zgodnie z art. 15 zzzg ustawy do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu 

oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej 

jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy, należności te 

mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności 
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może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu 

albo zarząd województwa (ust. 1).

Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, burmistrz, prezydent 

miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od 

dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (ust. 2).

WOJEWODA LUBELSKI

/-/

Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
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