
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/369/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze  

cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym  

od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem  

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 15zzzf i 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. 1842, 2112, 2113 i 2123) uchwa-

la się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Woje-

wództwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-

19, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości i lokali w najem lub dzier-

żawę, przypadających Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, wymienionym 

w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r.  poz. 869 ze 

zm.), za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., lub do dnia zniesienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w przypadku jeśli nastąpi to 

przed dniem 30 czerwca 2021 r.,  w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa po-

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

mogą zostać: 

1) umorzone w całości lub części; 

2) terminy ich spłaty mogą zostać odroczone; 

3) płatności tych należności mogą zostać rozłożone na raty.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

  

 

Przewodnicząca Sejmiku 

Województwa Łódzkiego 

 

 

Iwona Koperska 
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