Uchwafa nr 3l20ZO

zarzqdu Kom u na I nego Towa rzystwa Budown ictwa sporecznego
Sp6lka z o.o. w Bialymstoku
z

dnia 18 sierpnia 2020 roku

zmieniaiqca uchwaf qzarzqdu komunarnego TBS sp. z
o.o. 2lzozow sprawie
czasowego obniienia stawek czynszu i opfat

w

oparciu o przepisy Kodeksu sp6lefi handlowych (Dz.u
z2ot9 r. poz. 505) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziafaniem
i zwalczaniem coVlD-1g z dnia 11 marca
2020 r' (Dz'U' z2o2o r' poz' 410), Rozporzqdzenie
Ministra Zdrowia w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro2enia
epidemicznego z dnia 13 marca 2o2o r. (Dz.U. z 2o2o r.
poz' 433), Rozporzqdzenie Rady Ministrdw
w sprawie ustanowienia okreSlonych ogranicze6, nakaz6w
i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu
epidemii z dnia 31 marca 2020 r.(Dz.U. z 2o2or. poz. 566)
zarzqdza siq, co nastqpuje:

5r

1' Na skutek wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej
stanu zagro2enia epidemicznego,
r.do wrzesnia 2o2o r.,postanawia siq:
1) wprowadzii obni2enie stawek czynszu i oplat z tytulu bezumownego
u2ytkowania lokalu
uzytkowego lub nieruchomo6ci stanowiqcych zas6b
Komunalnego TBS sp. z o.o. (dalej zwanych
a nastqpnie stanu epidemii, w okresie od
marca 2O2o

czynszem i oplatq);

2) odroczyi termin wplaty nale2noSci za marzec
2020

r.do dnia 2L wrzesnia 2020 r.:

3) przesunqi terminy wplat nale2noSci o dwa pelne
miesiqce z dotu za kwiecief, maj, czerwiec, lipiec,
sierpieri i wrzesiefi 2020.

2.

obni2enie stawki czynszu

i

opfaty nastqpuje na okresy miesiqczne, przy czym prawo

do skorzystania z ulgiprzystuguje od dnia L4 marca
2o2or.do dnia 3L lipca 2o20r.
s2

1' Przepisy niniejszego zarzqdzenia stosuje siq do podmiot6w
prowadzqcych dziafalnosi gospodarczq
w lokalu lub na nieruchomoScistanowiqcych zas6b
Komunarnego TBS sp. z o.o.

2'

Przepisy niniejszego zarzqdzenia stosuje siq
r6wnie2 do podmiot6w zajmujqcych lokale
lub nieruchomo6ci bez tytulu prawnego, w
stosunku do kt6rych nie wystqpiono o ich wydanie.
?
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Traci moc uchwala zarzqdu Komunalnego
TBS sp. z o.o. nr 2/zozo

z dnia 2kwietnia 2o2o r.

Uchwalq podjqto w gfosowaniu jawnym.
Liczba glosujqcych ..2.. osoby.
Za podjqciem uchwaly glosowalo ..2.. osoby.

Przeciw podjqciu uchwafy glosowalo ..-.. os6b.

Wstrzymafo siq od glosowania .-.. os6b.

Podpisy czfonk6w zarzqdu Komunalnego rBS sp.

r.

Eugeniusz Marian

2.

Andrzej Marek

Zysk

Sqdel

,".".V1gLyu)olflf"w

slosowaniu:

.............;turffiK**zinr

I/

wtCEpREz#cARg4yrI...................
/Y

*s"an/''pilularekSqdel

