
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.107.2021 

BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące 

zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 15 zzzg ust. 1 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.2020.1842 tj. z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pyskowice z tytułu oddania nieruchomości w najem, za 
okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19. 

2. Umorzenie należności czynszowych, o którym mowa w ust. 1, obejmuje należność główną, odsetki 
ustawowe za opóźnienie oraz rekompensatę, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz.118 z późn. zm). 

3. W przypadku umorzenia części należności głównej w odpowiedniej części ulegają umorzeniu odsetki. 

§ 2. 1. Warunkiem realizacji umorzenia należności pieniężnych, o których mowa w § 1, jest złożenie 
wniosku 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wymagalności należności czynszowej, której dotyczy 
umorzenie, wraz z dokumentacją wykazującą pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Z  umorzenia,  o którym mowa w ust. 1 mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm), którzy 
rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 2020 roku oraz nie zalegają wobec Gminy 
Pyskowice z zapłatą należności czynszowych, tj. należności głównej, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz 
rekompensaty, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.118 z późn. zm) na koniec 
miesiąca poprzedzającego okres, którego dotyczyć ma umorzenie. Za zaległość nie będzie uznawane rozłożenie 
należności na raty lub odroczenie terminu jej płatności. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,  należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

2) dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej przez spadek obrotów gospodarczych 
w rozumieniu art. 15 zzb ust. 3 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). 

§ 3. 1. Podmioty, które w myśl powszechnie obowiązujących przepisów wydawanych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, mają zakaz prowadzenia działalności, wynajmujące lokale użytkowe, o których 
mowa w § 1 ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu czynszu w całości, 
z zastrzeżeniem zapisów wynikających z § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 
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2. Podmioty niewymienione w ust. 1, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w ten sposób, że ich obroty 
spadły o co najmniej 50%, mogą ubiegać się o umorzenie należności z tytułu czynszu w części odpowiadającej 
50% jego wysokości, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z § 4 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 

3. Podmioty niewymienione w ust. 1, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a które w związku z tym 
zawiesiły w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się umorzenie należności 
z tytułu czynszu w części odpowiadającej 30% jego wysokości, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z § 
4 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Umorzenie należności czynszowych, o których mowa w § 3 uchwały nie dotyczy opłat za media  
oraz należnego podatku VAT. 

2. Umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych, o których mowa, stanowi pomoc publiczną 
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane 
zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

§ 5. 1. Umorzenie należności lub odmowa umorzenia należności następuje w formie jednostronnego 
oświadczenia woli Burmistrza Miasta Pyskowice. 

2. Podjęcie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.1, jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. 

3. W przypadku umorzenia należności, odsetki za opóźnienie nalicza się na dzień złożenia wniosku. 

4. W  przypadku  odmowy  umorzenia  należności nie  nalicza się odsetek za opóźnienie za okres od dnia 
złożenia wniosku o umorzenie do dnia wyznaczonego w oświadczeniu o odmowie umorzenia należności na 
dokonanie zapłaty. 

§ 6. Zasady wsparcia określone niniejszym Zarządzeniem obowiązują do czasu określenia przez Radę 
Miejską w Pyskowicach zasad udzielenia ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
przypadających  Gminie Pyskowice za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Lokalami. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BCC40C9D-8A93-4268-AA2D-5CD10BE944E1. Podpisany Strona 2



Pieczątka wpływu Numer sprawy
Nr. telefonu
Adres e-mail

WNIOSEK
o umorzenie należności czynszowych za gminne lokale użytkowe

1. DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Nazwa firmy: NIP:
2. UMORZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH LOKALU UŻYTKOWEGO DOTYCZY:
1. Lokal użytkowy położony w Pyskowicach przy ul.
2. Prowadzona działalność gospodarcza w zakresie (branża)
3. Zwracam się o umorzenie należności czynszowych za najem lokalu użytkowego za okres

od ………………………………………. do ……………………………………………..
4. Czy działalność gospodarcza została zawieszona

TAK                                                             NIE

zawieszenie działalności od ……………………………….

Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, proszę wskazać od kiedy została zawieszona działalność
gospodarcza.

5.  Forma ulgi * -
- Umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%*
- Umorzenie należności czynszowych w wysokości 50 %**
- Umorzenie należności czynszowych w wysokości 30 %***

3. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - zaznaczyć prawidłowe
- polegająca na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
  dokonujących własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
- związana ze sportem i rekreacją, w szczególności prowadzona w formie klubów sportowych, klubów
  tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
- działalność kulturalna;
- działalność zakładów kosmetycznych i fryzjerskich;
Handel detaliczny
- wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi;
- meblami, sprzętem RTV i AGD, materiałami budowlanymi itp.
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
- działalność sklepów zoologicznych, lecznic dla zwierząt;
- inny rodzaj działalności, który został dotknięty konsekwencjami epidemii:
………………………………………………………………………………………………………………….
4. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY (zaznaczyć tylko jeżeli dotyczy)
Oświadczam, iż obroty z prowadzonej przez mnie działalności spadły o co najmniej 50 %

…………………….                                                       ……………………………………………
             data                                                                              podpis wnioskodawcy
5. UZASADNIENIE WNIOSKU (należy podać, w szczególności istotne zmiany w prowadzonej działalności 
gospodarczej, które nastąpiły od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniem 
koronawirusem COVID -19, wraz z podaniem dat.)
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.107.2021

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
6. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM
- Formularz  informacji  przedstawionych  przy  ubieganiu się  o pomoc  rekompensującą  negatywne  konsekwencje
   ekonomiczne z powodu COVID-19
- Dokumenty  potwierdzające  pogorszenie  płynności  finansowej  przez  spadek  obrotów gospodarczych  
  w rozumieniu art. 15zzb ust. 3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
    kryzysowych.

…………………………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

* dotyczy przedsiębiorców branży, którzy zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

** dotyczy przedsiębiorców niewymienionych w przepisach prawa w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego, wynajmujący lokale nieruchomości gminne, których obroty spadły o 50 %,

*** dotyczy przedsiębiorców niewymienionych w przepisach prawa w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego, wynajmujący lokale nieruchomości gminne, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie 

działalności gospodarczej.
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1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

tak nie

nie dotyczy

tak nie

nie dotyczy

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

tak nie

nie dotyczy

Strona 1 z 2

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 
publiczna1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 
lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z 
działalnością prowadzoną w tej spółce2)

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
wspólnika

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.)4)

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)

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 
pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 
zarejestrowanego5)?

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki 
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg 
spółki?

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?

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.107.2021

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi działalność:

tak nie

tak nie

tak nie

2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 lit. a-c? tak nie

tak nie

nie dotyczy

tak nie

2. Jeśli tak, należy wskazać: 
a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

Strona 2 z 2

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu 
ma być udzielona pomoc publiczna

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury6)?

b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a, b lub c, czy zapewniona 
jest rozdzielność rachunkowa7) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych 
punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)?

D. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-1

1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, 
dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka 
umarzalna, ulga podatkowa)

1)  W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej 
niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej nale
podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności 
imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo 
komplementariusza).

4) 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.

5) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz 
kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub zakładoweg

6) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz
Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

7) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o które
mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów.
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