
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15zzzg ust. 2 w związku z art. 15zzzf ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 
poz. 567 i poz. 568) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Odstępuje się od dochodzenia należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Człuchów 
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 

2. Odstąpienie od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1 następuje na wniosek podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

3. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno 
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz 
 
 

mgr Ryszard Szybajło 
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