
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.303.2020 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 18 listopada 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 epidemii 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 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. z 2020., poz 1842) w związku z § 1pkt 8 lit e 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
poz. 1871), 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 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 od dnia podjęcia 
zarządzenia do dnia jego odwołania, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2.  

1. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w § 1, następuje w stosunku do przedsiębiorców            
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów 
w zakresie  działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym 
przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu 
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem 
napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) i których płynność finansowa uległa 
w związku z tym pogorszeniu. 

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.
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Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii

..............................................

.............................................

..............................................
(oznaczenie podmiotu do którego
kierowany jest wniosek)

                   
       

Oznaczenie przedsiębiorcy:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa
...................................................................................................................................................................

2. PESEL / NIP
...................................................................................................................................................................

3. Adres / Siedziba
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4. Nr telefonu
...................................................................................................................................................................

5. Adres e-mail
...................................................................................................................................................................

6. Adres skrytki ePUAP
...................................................................................................................................................................
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od dochodzenia należności czynszu / odsetek od należności /
rekompensaty o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (niepotrzebne skreślić):

z tytułu najmu - nr umowy .....................................

z tytułu dzierżawy - nr umowy ....................................

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. ...................................................................... 
Rodzaj prowadzonej działalności: ..................................................................................................................
Oświadczam, że płynność finansowa mojej firmy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

.......................................................................
podpis osoby umocowanej do reprezentacji firmy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-I.0050.303.2020

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 18 listopada 2020 r.
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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
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

mikroprzedsiębiorca średni przedsiębiorca mały 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

tak nie

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

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

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.)1)

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 
zarejestrowanego?

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, 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?

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

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) 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.
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