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ZARZADZENIE NR OOSO.64.202 1
BURMISTRZA GORZOWA SLASKIEGO

WQj, OPOiskie

Z dnia 17 mqja2021 r.

‡薄く藍瀧認諾嵩鴛紫豊霊器諾警諾謹言議団
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustavy z血ia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmimym (tj. Dz.U. z 2020 r.

POZ. 713, Zmiany: Dz. U. z2020r. poz. 1378) oraz art. 15zzzg ustawy zdnia 2 marca 2020r・ O SZCZeg61nych

rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, PrZeCiwdzialaniem i zwalczaniem COVID‑19, imych chor6b
Zaka血ych oraz wywolanych nimi sytua函kryzysovych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, Ze Zm.) oraz na podstawie

art. 4ust. 2ustawy o oglaszaniu akt6w nomatywnych oraz niekt6rych imych ckt6w (tj. Dz.U. z2019r.
POZ. 146 1 ) zarzadzam co nastepuje:
§ l. W zwiazku z trefoia rozporzadzenia Rady Minis億6w z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Okre§lonych ograniczeh, nakaz6w i zakaz6w w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r.

POZ. 512) oraz rozporzadzenia Rady Minis億6w z dnia 25 marca 2021 r., Zmieniajacego rozporz dzenie
W SPraWie ustanowienia okre針onych ograniczeh, nakaz6w i zakaz6w w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii

(Dz.U. z2021r, POZ. 546) atak乞e ustawy zdnia

31 marca

2020r. ozmianie ustawy oszczeg6lnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, PrZeCiwdziaIaniem i zwalczaniem COVID‑19, imych chor6b
ZakaZnych oraz wywolanych nimi sytua串kryzysowych oraz niekt6rych imych ustaw (Dz. U. z 2020r.
POZ. 568), WPrOWadza sie szczeg61n?とfom? POmOCy SPOlecznoSci lokaln匂, POleg勧CQj na zastosowaniu

謹ml蒜d碧雲豊窪,認諾#nOS6 w Iokalach udytkovych, ktdych
§ 2. 1. Zwolnienie zcz)mSZu

叫jmu obejmuje lokale, Wkt6rych przedsi?biorcy zostali zobowiaza血

do

zaprzestania prowadzenia dzialalnosti gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagroienia epidemicznego na
POdstawie przepis6w Roaporzadzenia wymienionego w § 1.
2. Zwolnienie z czynszu nast?P¥串na wniosek najemcy lokalu, kt6rego wz6r okresta zalacznik do zarzadzenia.

3. Wnioskodawca jest zobowiqzany do wskazania rodzg担prowadzonej dzialalnofoi gospodarcz車
4. Okres zwolnienia z czynszu ob匂muje miesiap kwiecieh 202 1 r.

5. Zwolnienie nie ob匂muje ustalonych w unowie imych niZ czynsz oplat zwiazanych z ekspIoatacj可okalu.
6. Cz)mSZ Za Okres nieobjtry zwolnieniem pozostaje bez zmian・

§ 3. Udzielana pomoc przedsi?bioreom prowadzacym dzialalnose gospodarcza na terenie Gminy Gorz6w Slaski

POleg魂Ca na ZWOlnieniu czynszu za lokal u乞ytkowy odbywa sie w fomie aneksu do umowy n勾mu.
§ 4. 1. Wprowadzenie szczeg6lnej fomy udzielania pomocy, ZOStanie og書oszone w wykazie szczeg6lnych fom

udzielania pomocy publicznej dla lokaln匂SPOleczno§ci・
2. Gmina Gorz6w Slapki zastrzega sobie prawo kontroli lokalu objetego zwolnieniem, O kt6rym mowa w §
2 oraz rzetelnoSci wniosku nqiemcy oraz oiwiadczenia o spadku obrot6w, ZaWartegO We uniosku・

3・器監a葺。 g#窪葦霊w諸藩a POWie姥an Fherownikowi Referafu Gospodand
§ ‡蒸暑詫諾謹m両emc6w Iokali posiad頑vch w drfu 3 1

12

2020 r

ZalegloSci czynszowe

§ 6. Pomoc, O kt6rQj mowa w niniQjsz)m ZarZadzeniu stanowi pomoc publiczng m魂cq na celu zaradzenie

POWainym zal)urZeniom w gospodarce pahstwa czIonkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3. 1 Komunikatu
Komisji:

Tymczasowe ramy紅odk6w pomocy pahstwa w celu wsparcia gospodarki w kontek§cie trw魂Cej

epidemii COVID‑19

i nie ma zastosowania do przedsiebiorc6w znatd巾acych sie w dniu 31.12.2019 r.

W tndnQj syfuapji w ro?lmieniu art. 2 pkL 18 ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uzn明ce niekt6re rodz年ie pomocy za zgodne z rynkiem wewn印znym w zastosowaniu

art. 107 i lO8 Traktatu.

