
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.110.2020 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub 
jego jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15zzzg w związku z art. 15zzzf 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. poz. 374 z późn. zm.). 

w związku  z  ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 
14 marca 2020 r. w drodze  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., a następnie od dnia 
20 marca 2020 r. stanu epidemii w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  
Odstępuje się od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jego 

jednostkom organizacyjnym z tytułu najmu lub dzierżawy, za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przez okres do 
1 miesiąca od dnia ustania stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia 31.05.2020 r., na zasadach określonych 
w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2.  
1. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w § 1, następuje w stosunku do przedsiębiorców 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

2. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 
Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

§ 3.  
1. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w § 1, następuje na pisemny wniosek o odstąpienie 

od dochodzenia należności złożony wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz z formularzem informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19. 

2. Formularz wniosku, w którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4.  
Wniosek wraz z formularzami, o których mowa w § 3, należy złożyć do siedziby Urzędu Miasta lub 

elektronicznie na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie 
dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, jak również skanu przesłanego 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. 
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§ 5.  
Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu umowy najmu i dzierżawy, nie obejmuje 

pozostałych opłat eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z przedmiotu najmu i dzierżawy. 

§ 6.  
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego w zakresie właściwości rzeczowej komórki, prezesowi ...Domaro Sp. z o.o. oraz 
dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych. 

§ 7.  
Traci moc Zarządzenie Nr OR - I.0050.89.2020 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 marca 

2020 r. w sprawie odstąpienia od pobierania czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz obniżki czynszu 
najmu gminnych lokali użytkowych i gruntów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców 
działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu zagrożenia 
epidemicznego. 

 
  
 

Prezydent Miasta 
 
 

Mieczysław Kieca 
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