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Szanowni Państwo!  

W imieniu zespołu Kancelarii MCM 

przekazujemy Państwu opracowane 

przez prawników naszej Kancelarii 

omówienie jednego z najistotniejszych 

w ostatnim czasie polskich aktów 

prawnych wchodzących w skład 

pakietu ustaw składających się̨ na tzw. 

Tarczę Antykryzysowa ̨. Akt ten 

zyskuje na znaczeniu wobec 

ogłoszonego w dniu 14 marca 2020 r. 

stanu zagrożenia epidemicznego, a 

także ogłoszonego w dniu 20 marca 

2020 r. stanu epidemii.  

W opracowaniu zostały omówione 

najważniejsze zagadnienia dotyczące 

zmian, które wprowadzone zostały 

ustawą z dnia 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. z 2020 r., poz. 568, 

dalej: ZmCOVID-19), której 

postanowienia – poza nielicznymi 

wyjątkami – wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, tj. z dniem 31 marca 2020 r.  

Biorąc pod uwagę mnogość 

dokonanych zmian, a także objętość tej 

regulacji, materiał został zredagowany 

z uwzględnieniem podziału 

najważniejszych głównych gałęzi  

i dziedzin prawa. Staraliśmy się jak 

najbardziej sprofilować nasze 

rozważania do Państwa oczekiwań, aby 

przedstawione przez nas opracowanie 

uwzględniało najważniejsze zmiany, 

jakie zostały dokonane ogłoszonym 

aktem prawnym. Skoncentrowaliśmy 

się na zagadnieniach, które w naszej 

opinii mają dla Państwa najistotniejsze 

znaczenie.  

Zapraszamy Państwa do lektury 

opracowania przygotowanego przez 

prawników wchodzących w skład 

zespołu Kancelarii MCM: Dariusza 

Ciepielę, Esterę Czulińską, Joannę 

Dudkę, Jakuba Goleniowskiego, Elizę 

Grodzką, Katarzynę Grodzką-Motak, 

Leszka Kaczmarka, Konrada Kęsego, 

Pawła Kierznowskiego, Aleksandrę 

Klich, Martę Krysztofik, Macieja 

Maliszewskiego, Piotra Mazuro, 

Patrycję Nowak-Zarębę, Marka Ososko, 

Piotra Skawińskiego, Wojciecha Bulsę, 

Bartłomieja Mazura, Zuzannę Lecyk. 

Niniejsze opracowanie przygotowane w 

oparciu o stan prawny z dnia 1 kwietnia 

2020 r. przekazujemy nieodpłatnie jak 

najszerszemu gronu naszych Klientów i 

jest również udostępnione na stronie 

internetowej naszej Kancelarii 

(www.mcmlegal.pl).  

Zespół naszych specjalistów  

z poszczególnych dziedzin prawa, 

pozostaje do Państwa dyspozycji celem 

wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przedmiotową regulacją.  

Zespół Kancelarii MCM 
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SAMORZĄD TERYTORIALNY 

A. Nowe formy pomocy udzielanej przez JST 

 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości  

Rada gminy może uchwałą wprowadzić za część roku 2020 zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
 
Zwolnienie takie, może być wprowadzone wobec wskazanych w uchwale grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 
 
Uchwała rady gminy powinna zatem określać: 

1) grupy przedsiębiorców, których uchwała dotyczy (np. poprzez wskazanie PKD) 
2) wskaźniki/parametry, za pomocą których określona będzie płynność finansowa,  
3) stopień pogorszenia płynności finansowej, uprawniający do zwolnienia z podatku. 
4) związek pomiędzy pogorszeniem płynności finansowej a negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi wywołanymi COVID-19 (przykładowo: zakaz prowadzenia określonego rodzaju 
działalności, pogorszenie płynności finansowej w okresie zagrożenia epidemicznego lub w stanie 
epidemii), 

5) tryb udzielania ulgi i konieczne do złożenia dokumenty.  
 
Uchwała ta będzie aktem prawa miejscowego, zatem powinna być opublikowana we właściwy dzienniku 
urzędowym województwa. Mając na względzie, że potrzeba wprowadzenia ulg jest natychmiastowa, istnieją 
podstawy do wprowadzenia uchwały z chwilą jej publikacji w dzienniku, a nawet z mocą wsteczną.  
 
Wsparcie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 
mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15p, 15zzzh ust. 1 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości 

Rada gminy może uchwałą przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, 
maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 
 
Zwolnienie takie, może być wprowadzone wobec wskazanych w uchwale grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. 
 
Uchwała rady gminy powinna zatem określać: 

1) grupy przedsiębiorców, których uchwała dotyczy (np. poprzez wskazanie PKD) 
2) wskaźniki/parametry, za pomocą których określona będzie płynność finansowa,  
3) stopień pogorszenia płynności finansowej, uprawniający do zwolnienia z podatku, 
4) związek pomiędzy pogorszeniem płynności finansowej a negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi wywołanymi COVID-19 (przykładowo: zakaz prowadzenia określonego rodzaju 
działalności, pogorszenie płynności finansowej w okresie zagrożenia epidemicznego lub w stanie 
epidemii), 

5) tryb udzielania ulgi i konieczne do złożenia dokumenty.  
 
Uchwała ta będzie aktem prawa miejscowego, zatem powinna być opublikowana we właściwy dzienniku 
urzędowym województwa. Mając na względzie, że potrzeba wprowadzenia ulg jest natychmiastowa, istnieją 
podstawy do wprowadzenia uchwały z chwilą jej publikacji w dzienniku, a nawet z mocą wsteczną.  
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Wsparcie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 
mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15q, 15zzzh ust. 1 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
 

Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

Rada gminy 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. 
 
Uchwała rady gminy powinna zatem określać: 

1) wskaźniki/parametry, za pomocą których określona będzie płynność finansowa podmiotów,  
2) stopień pogorszenia płynności finansowej, uprawniający do skorzystania z ulgi, 
3) związek pomiędzy pogorszeniem płynności finansowej a negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi wywołanymi COVID-19 (przykładowo: zakaz prowadzenia określonego rodzaju 
działalności, pogorszenie płynności finansowej w okresie zagrożenia epidemicznego lub w stanie 
epidemii), 

4) obowiązek złożenia wniosku w celu skorzystania z ulgi.  
 
Do czasu podjęcia ww. uchwały, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa 
może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia 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 ustawy o finansach publicznych, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 
Ulga ta, w przypadku udzielenia jej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc 
publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie 
Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzzf, 15zzzg ust. 2, 15zzzh ust. 2 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Udzielanie ulg z ustawy o finansach publicznych przez organ wykonawczy 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa, do czasu określenia przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny - 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, może 
należności te umarzyć, odroczyć termin ich spłaty lub rozłożyć na raty.  
 
Ulga ta, w przypadku udzielenia jej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc 
publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie 
Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzzg ust. 1, 15zzzh ust. 2 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 
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Udzielanie ulg przez starostę oraz prezydenta miasta na prawach powiatu 

Należności pieniężne, z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, 
przypadające Skarbowi Państwa 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. 
 
Ponadto starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa powyżej, na 
wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W odniesieniu do tej regulacji wyłączono zastosowanie art. 
12a ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzze ustawy o COVID-19  
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 

Posiedzenia organów w szczególnym trybie  

 
Tarcza Antykryzysowa przewiduje dwa rozwiązania umożliwiające organom kolegialnym odbywanie sesji, 
posiedzeń oraz podejmowanie rozstrzygnięć i innych czynności na odległość.  
 
Pierwszy z przepisów możliwy jest do zastosowania wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii i odnosi się do wymienionych w tym przepisie organów kolegialnych tj.: 

1) stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,  
2) wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego, 
3) w związkach jednostek samorządu terytorialnego, 
4) w związku metropolitalnym, 
5) w regionalnych izbach obrachunkowych, 
6) samorządowych kolegiach odwoławczych. 

 
Wskazane powyżej organy w oparciu o przepis art. 15zzx ustawy o COVID-19 mogą podejmować czynności z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 
Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie . 
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie również do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz 
zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach 
działających kolegialnie.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzx ustawy o COVID-19  
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Drugie rozwiązanie przewidziane w ustawie o COVID-19 przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach kolegialny organy administracji publicznej, a zatem także rada gminy, rada powiatu, sejmik 
województwa, zarząd powiatu  czy zarząd województwa mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami 
2) posiedzenia danego organu, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia; 
3) z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialny organ administracji publicznej może 
podejmować rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym. 
 
Sposób sformułowania przepisu powoduje, że przed odbyciem posiedzenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, konieczne jest podjęcie przez organ kolegialny decyzji o procedowaniu w takim trybie. Zatem 
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wymaga to zwołania posiedzenia w zwykłym trybie, ewentualnie wykorzystanie w tym celu również nowej 
instytucji – podjęcia uchwały w trybie obiegowy. Należy również zauważyć, że przepis ten szerzej ujmuje 
przesłanki do procedowania w trybie „zdalnym” odwołując się do szczególnie uzasadnionych przypadków.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzzi ustawy o COVID-19  
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

Powierzenie zadań urzędu administracji publicznej innemu urzędowi  

Ustawodawca przewidział rozwiązanie na wypadek konieczności zaprzestania działalności urzędu administracji 
publicznej, co może nastąpić w przypadku konieczności objęcia kwarantanną znacznej części lub wszystkich 
pracowników urzędu.  
 
Mianowicie w przypadku, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
urząd administracji publicznej stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości albo w części, wojewoda 
może w drodze zarządzenia powierzyć wykonywanie zadań tego urzędu w całości albo w części, w określonym 
terminie, innemu urzędowi administracji publicznej. Wykonanie zadań odbywa się na koszt urzędu administracji 
publicznej, którego zadania zostały przejęte.  

 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzy ustawy o COVID-19  
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

Przejęcie zadań i kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

Ustawa o samorządzie gminnym określa sytuacje, w których zadania i kompetencje wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta przejmuje zastępca (art. 28g usg). Wśród przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań 
i kompetencji wymienia się niezdolność do pracy organu wykonawczego z powodu choroby trwającej powyżej 
30 dni.  
 
Ustawa o COVID-19 uzupełnia powyższą regulację o kolejną przesłankę, tj. niezdolność do pracy z powodu 
choroby trwającej do 30 dni. Przesłanka ta będzie miała jednak zastosowanie wyłącznie w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Analogicznie, jak to jest uregulowane w 
ustawie o samorządzie gminny, zadania i kompetencje, w okresie niezdolności do pracy wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta, przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - 
pierwszy zastępca. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzz ustawy o COVID-19  

Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 

Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres 
użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie 
pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek 
użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny 
termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 
 
Tarcza antykryzysowa przewiduje w 2020 r. wydłużenie tego terminu do 30 czerwca. Dodatkowo w ustawie 
przewidziano upoważnienie dla Rady Ministrów do dalszego przedłużenia tego terminu.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15j ustawy o COVID-19 

Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 
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Zmiany w finansach publicznych  

Zniesienie warunków zwiększenia kosztów 

Jednostki sektora finansów publicznych, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 
mogą w ramach kosztów ujętych w rocznych planach finansowych dokonywać ich zwiększenia bez 
konieczności zachowania wymogów: 

1) zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, 
2) polegającego na tym, że zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub 

zwiększenia planowanego stanu zobowiązań,  
3) innych wymogów wynikających z przepisów regulujących zwiększenie kosztów jednostek sektora 

finansów publicznych.  
 

Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zh ust 2 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Zniesienie/wydłużenie terminów przewidzianych w ustawie o finansach publicznych  

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w przypadku finansowania lub 
dofinansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie obowiązują terminy 
wskazane w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, określające termin, do którego mogą być 
dokonywane zmiany kwot dotacji.   
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zi pkt 3 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydłużone zostały terminy zatwierdzenia 
rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do 60 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na 
realizację zadania za granicą – 120 dni od dnia jego przedstawienia. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zj ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Wstrzymano terminy realizacji czynności wynikające z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 
2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - do dnia zakończenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie przewidziano, że czynności te będą dokonywane 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa w tych przepisach. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zk ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
Wydłużono termin na przekazanie przez Ministra Finansów jednostkom samorządu terytorialnego informacji o 
rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej oraz o rocznych wpłatach, 
wynikających z ustawy budżetowej. Informacja ta może być przekazana w terminie późniejszym, niezwłocznie 
po ustaniu okoliczności uniemożliwiających realizację tego obowiązku, nie później niż w terminie 14 dni od 
zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zl ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 
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Zwiększenie maksymalnego poziomu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne szkół i 
placówek oświatowych 

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jednostki samorządu terytorialnego mogą 
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zadań 
inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych do wysokości 100% planowanych wydatków jednostki 
samorządu terytorialnego na realizację danego zadania.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zi pkt 9 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 

Dodatkowe uprawnienia organów wykonawczych 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa  może:  

1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 

2) przekazać niektóre uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; 

3) przekazać uprawnienia innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy; 

4) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 

te nie pogorszą wyniku budżetu, 
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile 
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 
5) dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów 
inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; 

6) dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej 
jednostki; nie obowiązuje zakaz, wedle którego wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą 
zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

7) tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu 
stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; nie obowiązuje zakaz, wedle którego 
wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i 
wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zakaz przeznaczania nowej rezerwy celowej na finansowanie 
wynagrodzeń i uposażeń; 

8) dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 
1 pkt 1 tej ustawy. 
 

Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zn ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka 
istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może: 

1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 

2) przekazać niektóre uprawnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; 



 

 
www.mcmlegal.pl 

 

3) przekazać uprawnienia innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy; 

4) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 

te nie pogorszą wyniku budżetu, 
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile 
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; 
 - do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zo pkt 1 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 

Zniesienie wymogu uzyskiwania opinii RIO 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka 
istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego zaciągnięcie 
lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu: 
1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, 
2) innego niż wymienione w pkt 1, zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 
3) emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ww. ustawy, 
- nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile 
zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej 
izby obrachunkowej o tej prognozie, do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zo pkt 2 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Patrycja Nowak-Zaręba 

 

Dotacja na utrzymanie miejsc pracy 

Nowy przepis (art. 15zzb ustawy COVID-19) stanowi podstawę prawną do zawarcia przez starostę umowy z 
przedsiębiorcami tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującymi działalność gospodarczą, a 
także wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedmiotem 
umowy jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie dotyczy również wynagrodzeń osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy 
domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną (tzw. umowy śmieciowe). 
 
Wskazany przepis przyznaje staroście uprawnienie do zawarcia wskazanej umowy. Nie nakłada jednak 
obowiązku jej zawarcia.  
 
Warunki otrzymania dofinansowania: 

a) zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego - w wysokości co najmniej 30 %, 

b) złożenie wniosku o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 
siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, 

c) złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej o: 
a. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości, 
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b. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,  
c. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, 

d. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, 
e. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, 
f. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, 
g. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej, 
d) złożenie comiesięcznego oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych 

umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane, 
e) utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po 

zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, 
 
Okres dofinansowania: 3 miesiące, z możliwością przedłużenia w drodze rozporządzenia. Dofinansowanie 
jest wypłacane w okresach miesięcznych.  
 
Wysokość dofinansowania: 

Spadek obrotów Wysokość dofinansowania 

30 – 49 %  iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

50 – 79 % iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

80 % i więcej iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 
Wskazać przy tym należy, iż są to wartości maksymalne. Z umowy może wynikać inna, niższa kwota 
dofinansowania. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich 
pracowników albo tylko części z nich.  
 
Wsparcie powyższe stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzb ustawy o COVID-19 

Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Dotacja dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników 

Nowy przepis (art. 15zzc ustawy o COVID-19) stanowi podstawę prawną do zawarcia przez starostę umowy z 
przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników. Przedmiotem umowy 
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
 
Wskazany przepis przyznaje staroście uprawnienie do zawarcia wskazanej umowy. Nie nakłada jednak 
obowiązku jej zawarcia.  
 
Warunki otrzymania dofinansowania: 

a) zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego - w wysokości co najmniej 30 %, 

b) prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, 
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c) złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy, 

d) złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej o: 
a. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości,  
b. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,  
c. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, 

d. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 
e. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
Okres dofinansowania: 
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia w drodze 
rozporządzenia. Wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o 
prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 
 
Wysokość dofinansowania 

Spadek obrotów Wysokość dofinansowania 

30 – 49 %  iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

50 – 79 % iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

80 % i więcej iloczyn liczby pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 
Wskazać przy tym należy, iż są to wartości maksymalne. Z umowy może wynikać inna, niższa kwota 
dofinansowania.  
 
Wsparcie powyższe stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzc ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Pożyczka ze środków Funduszu Pracy 

Art. 15zzd ustawy o COVID-19 stanowi podstawę prawną do zawarcia przez starostę umowy z 
mikroprzedsiębiorcami, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Przedmiotem 
umowy jest pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Wskazany przepis przyznaje Staroście uprawnienie do zawarcia wskazanej umowy. Nie nakłada jednak 
obowiązku jej zawarcia.  
 
Wysokość pożyczki:  maksymalnie 5.000 zł 
Oprocentowanie:  0,05 stopy redyskonta weksli, tj. 0,0525 % w skali roku  
Okres spłaty:   maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 
wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki – z możliwością przedłużenia w drodze 
rozporządzenia 
Termin na wniosek: po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy  
 
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 
miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 
stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 
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Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzd ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 

Działalność pożytku publicznego 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

Jak jest obecnie: 
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Organizacje zobowiązane są do zwrotu dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 
 
Co się zmienia: 
W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ 
administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym jest uprawniony 
do:  

1) przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz 
rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego  

2) uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach 
zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z 
obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono 
realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej 
części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i 
podlegającą zwrotowi. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzl ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Realizacja zadania publicznego co do zasady w drodze otwartego konkursu ofert 

Jak jest obecnie: 
Organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizującym 
działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego co do zasady w drodze otwartego konkursu 
ofert.  
 
Co się zmienia: 
Powstaje możliwość zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizującym działalność pożytku 
publicznego realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. Jednakże należy zachować następujące zasady:  

a) powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 
b) uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 
c) zlecania organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją 

umowy. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzm ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Indywidualne interpretacje podatkowe 

Jak jest obecnie: 
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 
 
Co się zmienia: 
Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy 
albo złożonych po tej dacie - o 3 miesiące - do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 
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ogłoszonego w związku z COVID-19. Wprowadzono możliwość dodatkowego przedłużenia tego terminu w 
drodze rozporządzenia. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 31g ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Dotacje z budżetu JST na rzecz zakładów budżetowych 

Jak jest obecnie: 
Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego co do zasady nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego 
działalności. 
 
Co się zmienia: 
Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19 mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 31p ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 

Odpady komunalne 

 
Przekształcanie termiczne odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania 
odpadów komunalnych  

Jak jest obecnie: 
Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych można przekształcać 
termicznie tylko w instalacjach ujętych na liście stanowiącej treść rozporządzenia ministra właściwego do spraw 
klimatu. Jeżeli instalacja nie została ujęta na ww. liście, właściwe organy są zobowiązane odmówić wydania 
dla tej instalacji: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia 
zintegrowanego, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji. 
 
Co się zmienia: 
Do czasu wydania wskazanego rozporządzenia odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania 
odpadów komunalnych mogą być termicznie przekształcane w funkcjonującej instalacji, która uzyskała 
pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów na termiczne przekształcanie odpadów 
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 
 
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, regulacja ma na celu odroczenie obowiązków administracyjnych, 
które w czasach rozprzestrzeniania się COVID-19 mogłyby stanowić dla przedsiębiorców nadmierne 
obciążenie. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 31zzc ustawy o COVID-19 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Dokumenty ewidencji odpadów 

Jak jest obecnie: 
Możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej istnieje do dnia 30 czerwca 2020 
r. Nadto, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów 
należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 
 
Co się zmienia: 
Terminy. Możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej przedłużono do dnia 
31 grudnia 2020 r. Zaś termin na wprowadzenie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami przedłużono do dnia 31 stycznia 2021 r. 
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Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 39 ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Znowelizowane przepisy: art. 236a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) 
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 
Zmiana terminu opłat związanych z prawem użytkowania wieczystego 

Jak jest obecnie: 
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 
z góry za dany rok. 
 
Co się zmienia: 
Specustawa umożliwia wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 
r. Jak wynika z uzasadnienia, celem wprowadzanych zmian jest uniknięcie sytuacji, w której wobec zbliżającego 
się terminu wnoszenia opłat, doszłoby do wzmożonego napływu interesantów do urzędów przyjmujących 
opłaty, chcących dopełnić formalności w związku z ich wniesieniem. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14, art. 39 ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) poprzez dodanie w 
art. 20 ust. 1a  
Autor: adw. Paweł Kierznowski 

 

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste 

Zgodnie z art.15j specustawy, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 
wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady 
Ministrów. 
 
Termin ten jest wydłużany mocą ww. przepisu i w zw. z tym nie zachodzi konieczność składania odrębnych 
wniosków o wydłużenie terminu płatności.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15j ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Konrad Kęsy 

  


