
Uchwala nr 21202O

Zarzqdu Ko m u n a I n ego'Iowa rzystwa B u down ictwa

Sp6lka zo.o. w Biatymstoku

z dnia 2 kwietnia 2020 roku

vu sprawie czasowego obniienia stawek czyn$zu i oplat

w oparciu o prrzepisy Kodeksu sp6lek handlowych (Dz.u z2org r. poz. 505) oraz
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednoste
oSwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia [.t ma
2O2O r. (Dz.U. z 2O2O r. poz. 410), Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia w sp,rawie ogfoszenia na obsza
Rzeczypospolitej Polskiej starxu zagrozenia epidemicznego z dnia 13 marca 2O2O r. (Dz.U. z 2O2
poz' 433), Rozporzqdzenie Rady Ministr6w w sprawie ustanowienia okre6lonych ogranicze6, naka
i zakazow w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii z dnia 3L marca 2O2O r. (Dz.U. z2O2O r. [oz.
zarzEdza siq, co nastqpuje:

5r

L. Na skutek wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej

a nastqpnie stanu epidemii, w okresie od marca 20ZO r. do wrzeSnia

1-) wprowadzid okrniienie stawek czynszu i opfat
u2ytkowego lulb nieruchomo6ci stanowiqcych zas6b
czynszem i op{atq);

2l odroczyC tertnin wplaty nale2noSci za marzec 2O1LO r. do dnia 2L wrze6nia 2O2O r.:

3) przesunqi tr-'rminy wptat nale2noSci o dwa pelne miesiqce z dolu za ka2dy nastqpnf mie
do miesiqca, ur kt6rym nastqpi odwofanie stanu epidemiiwfqcznie.

2. obni2enie stawki czynszu i oplaty nastqpuje na okresy miesiqczne, przy czym pra
do skorzystania z ulgi przys;tuguje najwczeSniej od dnia L4 marca 2O20 r. do kofca petnego mi
nastqpujqcego, po miesiqcu, w kt6rym nastqpiodwotanie stanu epidemii.

3. Obni2enie st,awek czynszu i oplaty przystuguje na

w 5 2 ust. 2, na ni2ej opisanych warunkach:

1") zaprzestanie prowadzenia dziafalno5ci bqdZ wykazanie straty z dzialalrroSci
lub nieruchomo6ci, w okresie pelnego miesiqca -- stawka zostaje obni2ona
eksploatacyjnych;

2) zaprzestaniet prowadzenia dziafalno6ci przez czgS( miesiqca bqd2 ograniczenie dzibtaln
w wyniku czego doszlo do spadku dochcld6w w danyrn miesiqcu w stosunku do analo[icz
miesiqca w rolltt poprzednirn - stawka zostaje obni2ona o procentowy spadek dochod6w,
jednak ni2 do w,ysokoSci kor;ztdw eksploatacyjnych:

3) w przypadku gdy podmiot rozpoczql dzialalnoS<l po 2 marca 2Ot9 r. obni2enie, o
w pkt 2 nastqpi w odniesieniu do poziomu Srednich dochod6w z catego okresu
dzialalnoSci.

stanu zagro2enia epide4iczn
2024 r., postanawia siq:

pisemny wniosek podmiot6w o kt6ry(h

prowadzonej w
do wysoko6ci koszt



nie przedstawienia przez wnioskodawcq, na 2qdanie Komunalnego TBS Sp. z o.o.
tacji bqdqcej podstawq zlo2onych we wniosku oSwiadczeri bqdf zlo2enia o5wiadczenia nie

jqcego prawdzie obni2ka zostanie cofniqta.

Przy siq, i2 na potrzeby realizacji niniejszego zarzqdzenia koszty eksploatacje, o kt6rych mowa
ust. 3

W dku budynk6w stanowiqcych wtasnoSi Komunalnego TBS Sp. z o.o. - 4,,06 zl/m2 netto;

Wni k sklada siq na formularzu bqdqcym zatqlcznikiem do niniejszego zarzqdzeniet w terminie:

zam 2O2O r. do 15 kwietnia 202O r.

nastqpny miesiqc do 10 dnia miesiqca nastqpujacego po miesiqcu, ktr5rego wniosekza

Prze

lokal

's2

niniejszego zarzqdzenia stosuje siq do podmiot6w prowadzqcych dziailalno6i gospodarczq

lub na nieruchomo$ci stanowiqcych zas6b Komunalnego TBS Sp. z o.o.

sy niniejszego zarzqdzenia stosuje sie r6wnie2 do podmiot6w zajnrujqcych lokale

bez tytufu prawnego, w stosunku do kt6rych nie wystqpiono o ich wydanie.

nie stawek czynszu nie dotyczy podmiot6w korzystajqcych z lokali i nieruchomo6ci
pot by niekomercyjne.

podjqto w gtosowaniu jawnym.

oo ..2.. osoby.

podj uchwaly glosowato ..2.. osoby.

zeciw jqciu uchwafy gfosowafo ..-.. os6b.

lo siq od glosowania .-.. os6b.

sy lzlonk6w Zarzqdu Komunalnego TBS Sp. z o.o. biorqcych udziafw glosowaniu::

fugeniusz Marian Zysk

flndrzej Marek Sqdel2.
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/il
mgr An,bzei l'lbrek Sqdel



Zalqcznik do Uchwaly Zarzqdu Komunalnego TBS Sp. z o.o. w nr 21202O z dnia 2 kwietnla 2020

Najemca lokalu Bialystok, dnia:

Nazwa podmiotu

Komunalne TBS Sp, z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36lokal5

15-687 Bialystok

Wniosek

o obni2enie stawki czynszu za miesiqc ...2020r.

W wymienionym lokalu prowadzq dzialalno6i:

OSwiadczam, i2 vrr wy2ej wymienionym okresie z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolit$j
stanu epidemicznego,, a nastqpnie stanu epidemii ( nate2y zaznaczyi odpowiednio jeden z punktdwl:

a) nie prowadzilem w lokalu/na nieruchomo5ci dzialalnodci gospodarczej/poniosfem strate z d{ialalno
gospoda rczej (d oty czy wylqcz n i e okres u peln e g o m i esi qca)

b) nie prowadziiem dzialalno5ci gospodarczej w lokalu/nieruchomodci przez czql(, miesiqca/
dzialalno56 gospodarczq w lokalu/nieruchomo5ci i moje

- dochody w miesiqcu... wyniosly .....................2l.

- w analogicznym miesiqcu roku 2019..... ............... zl

- podmioty, kt6rtl rozpoczqly dzialalnodi gospodarczq w lokalu/na nieruchomoSci po 2 marca 20t9
Sredni miesiqczny doch6d z calego okresu dzialalnoSci

tym samym nastqpil spadek dochoddw ......."...........,%.

OSwiadczam tak2e, it wyra2am zgodq na okazanie dokument6w potwierdzajEcych wymienione dbne,
rygorem cofniqcier uzyskanej ulgi.



talem poinformowany, i2 w przypadku gdy ww. o6wiadczenia nie bqdq odpowiada6 prawdzie, obni2ka
ie cofniqta.

lystok,

podpis wnioskodawcy


