
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie odstapienia  od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale 
i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1370) w związku z art. 15zzzg ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1842, 2112, 
2123, 2157, 2255, 2275, 2320,  2327, 2338, 2361, 2401 z 2021 r. poz. 11, 159 i 180), zarządza się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za 
lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński od osób prowadzących 
działalność gospodarczą w lokalach i pomieszczeniach użytkowych stanowiących własność Gminy Kamień 
Krajeński za miesiąc kwiecień i maj 2021 r. 

§ 2. Odstępuje się od dochodzenia należności, o których mowa w § 1 w wysokości 90% w przypadku osób 
prowadzących działalność w lokalach i pomieszczeniach użytkowych stanowiących własność Gminy Kamień 
Krajeński, których działalność została ograniczona w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskie stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 491) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 512). 

§ 3. Odstąpienie, o którym mowa w § 2  wymaga złożenia wniosku przez podmiot, którego plynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwecji ekonomicznych z powodu COVID-
19. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego 
 
 

Wojciech Głomski 
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Uzasadnienie

do zarządzenia nr 33/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
odstapienia od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale i pomieszczenia
użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński.

Niniejsze zarządzenie przygotowano w związku trudną sytuacją finansową przedsiębiorców dotkniętych
zakazem prowadzenia działalnosci gospodarczej, wynikającej z pandemii COVID-19.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań burmistrza
należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.

Na mocy art. 15zzzg ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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. Odstąpienie, o którym mowa
powyżej  wymaga złożenia wniosku przez podmiot, w którym oświadcza o pogorszeniu płynności finansowej
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwecji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym odstapienie od dochodzenia części należności z tytułu czynszu dzierżawnego za
lokale i pomieszczenia użytkowe stanowiące własność Gminy Kamień Krajeński jest zasadne.
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