ZARZADZENIE NR 53/2020

BURMISTRZA GMINY RYMANOw
z dnia 6 kwietnia 2020r.

w sprawie dotyczqcej nale2noSci pienieZnych z tytutu oddania nieruchomo5ci w najem, dzierZawe
lub udytkowanie przypadajqcych za okres stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 usta\vy z dnia 8 marca l990 r. o samorzqdzie gminn)m (t.j. Dz. U.
z2019 r. poz. 506, 1309, l571, l696 i 1815), wzwiqzku z art. 15 zzzgusta\vyzdnia31 marca2020 r.

o zmianie usta\vy o szczeg6lnych rozwiapaniach z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chor6b zaka2nych oraz \vywolanych nimi sytuacji kryzyso\vych oraz niekt6rych
innych ustaw ( Dz.U z 2020 r. poz. 568) zarzqdzam, co nastepuje:

§1

Poczqwszy od wejScia w 2ycie niniejszego Zarzqdzenia przez okres obowiapywania na terenie
Rzecz)apospolitej Polskiej
stanu zagrozenia epidemiologicznego, a nastepnie stanu epidemii w
zwiapku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, udziela sic pomocy dotyczqcej nale2noSci pienieznych
z tytulu oddania nieruchomoSci w najem, dzierzawe lub uzytkowanie przypadajqcych za okres stanu
zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii na zasadach opisanych poniZej.
§2

Wprowadza sic szczeg6lnq form? pomocy spolecznoSci lokalnej polegaj apq na \xprowadzeniu obniZki
tub zwolnienia z oplat dla przedsiebiorc6w prowadzapych dzialalnoS6 na nieruchomoSciach, dla
kt6rych wlaScicielem lub posiadaczem samoistnym jest Gmina Ryman6w w okresie wskazanym w § 1.
§3

Na wniosek przedsiebiorcy prowadzqcego dzialalnof6 gospodarczq na nieruchomoSci, o kt6rej mowa
w § 2, kt6rego sytuacja ulegla pogorszeniu w zwiqzku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19, \xprowadza si? mo2liwoS6;
1) zwolnienie z oplat - w przypadku, gdy przedsiebiorca zaprzestal calkowicie prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej ,

2) obni2enie oplat - w przypadku, gdy przedsiebiorca doznal ograniczenia w prowadzeniu
dzialalnoSci gospodarczej.

§4
1.

Zwolnienie z oplat obejmuje nieruchomoSci, na kt6rych przedsiqbiorcy zaprzestali prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej po \xprowadzeniu stanu zagrozenia epidemicznego/ stanu epidemii i
obowiapuje na okres zaprzestania prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej z tej przyczyny.

2.

W celu skorzystania z prawa do zwolnienia z oplat przedsi?biorca sklada \uniosek o zwolnienie z
oplat ze wzgledu na zaprzestanie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej wraz z oSwiadczeniem o
zaprzestaniu prowadzenia dzialalnoSci na nieruchomoSci.
§5

Obnizenie oplat obejmuje nieruchomoSci, na kt6rych przedsiebiorcy doznali ograniczenia w
prc)wadzeniu dzialalnoSci gospodarczej.

Obnizenie oplat nast?puje do 50% obowiqzujqcej stawki.

W celu skorzystania z prawa do obnizenia czynszu przedsigbiorca sklada wniosek o obnizenie
oplat
ze wzgledu na ograniczenia w prowadzeniu dzialalnoSci
vlaZ O§WiadCZeniem O
ograniczeniu dzialalnoSci na nieruchomoSci.

§6

1.

Wniosek powinien zawiera6 podstawowe dane przedsiebiorey, adres i rodzaj prowadzonej
dzialalnofoi tt)ranza), dane kontcktowe (email/telefon), okreSlenie \rmioskowanej formy pomocy.

2.

Wniosek

wraz

z

oSwiadczeniem

\unioskodawca

przesyla

na

nastapujapy

adres

e-mail:

gmina@rvmanow.Dl. Wz6r wniosku oraz o5wiadczenia stanowiq zal. ur 1 i 2 do Zarzadzenia.

3.

W przypadku o kt6rym mowa w § 5 do wniosku nalezy zalapzy6 dokumenty potwierdzajqce
pogorszenie plynnoSci finansowej \mioskodawcy w zwiqzku z ponoszeniem negaty\unych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 1 9.

4.

Udzielenie pomocy nastepuje od dnia zlozenia podpisanego \uniosku i oSwiadczenia w formie

skanu
5.

Przyznana pomoc nie obejmuje ustalonych w umowie najmu/dzierZa\vy, eta., innych ni2 czynsz,
oplat zwiqzanych z eksploatacja.

6.

Oplaty za okres nie objety ulgq pozostajq bez zmian.

7.

Gminie Ryman6w przysluguje prawo kontroli niemchomosti objetej przyznanq pomocq.
§7

W)konanie zarzqdzenia powierza sic Kiero\rmikowi Referatu Finans6w i Gospodarki Mieniem Gminy
Urzedu Gminy w Rymanowie.
§8

1.

Traci moo Zarzqdzenie ur 42/2020
z dnia 25 marca 2020r.
w sprawie w sprawie
\xprowadzenia zasad pomocy najemcom gminnych lokali uZytko\vych w zwiazku z
ograniczeniem prowadzenia przez najemc6w dzialalnofoi gospc)darczej z uwagi na ogloszenie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroZenia epidemicznego, z zastrzeZeniem ust. 2.

2.

Do spraw wszczetych na podstawie Zarzqdzenia, o kt6rym mowa w ust. 1, stosuje sic przepisy
dotychczasowego Zarzqdzenia ur 42/2020 z dnia 25 marca 2020r.
?9

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.

Zal nr I do Zarzqdzenia

BurmIStrZa G"ny Ryman6w
Nr 53/2020

zdma 6-04-2020

Naz`+,a przedsleblorcy

N-lP, RECJON

Burmistrz Gminy Ryman6w

Wniosck
Na podstawie Zarzadzenie nr 53/2020 Burmistrza Gminy Rlman6w z dnia 6 kwietnia
2020r.w sorawie dotvczacej naleznoSci pienieznych z tytulu oddania nieruchomoSci w naiem'
dzierZawe lub urytkowanie przypadajqcych za okres stanu zagroZenia epidemicznego albo
stanu epidemii zvlaCam Sis Z PrOSba o:

1.

Zwolnienie z oplat czynszo`vych

ze wzg1?du

na

zaprzestanie dzialalnoSci

gospodarczej na nieruchomosci / adres , nr dzialki /*

2.

Obnizenia oplat czynszo\vych

ze wzgl?du

na

ograniczenie

dzialalnoSci

gospodarczej na niemchomoSci / adres , nr dziatki /

Zobowiapuje

sis

do poinfo-owania Gminy Ryman6w

gospodarczej.

niepotrzebne skreSli6

o wznowieniu dzialalnoSci

Zal nr2 do Zarzqdzenla

Burmistrca Gmmy R)/man6w
Nr 53/2020

zdnla 6-04-2020

Nazwa przedslqblorcy

NIP, REcoN

OSwiadczenie

o zaprzestaniu / ograniczeniu / * prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej na
nieruchomoSci

Ja niZej podpisany pouczony o odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszy\vych zeznali, o
kt6rych mowa w art. 233 § 1 Kodeksu karnego skladam stoso\unie do art. 75 § 2 kodeksu
postepowania administracyjnego, oSwiadczenie o nastepuj apej treSci :

Prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej na nieruchomoSci polo2onej w (adres / nr dzialki)

zostalo zaprzestane / ograniczone /*
zagro2enie epidemiczne/stan epidemii.

od

dnia

ze wzgledu na

OSwiadczan, ze jestem pouczony o przyslugujqcemu Gmirie Ryman6w
przeprowadzenia kontroli nieruchomoSci.

* nlel)otr=ebne skreSll6

prawie do

