Uchwala Nr 412021
Zarz4du Kom u nalnego Towa rrystwa Budownictwa Spolecznego
Spdlka z o.o.w Biatymstoku
z dnia 20 kwietnia20?l r.

w sprawie czasowego obniZenia stawek czynszu
Na podstawie $ 8 ust. 3 oraz $ l0 pkt. j Regulam inu ZatzqduKomunalnego TBS Sp. z o.o. w
Bialyrnstoku,w zwiqzku z $ 2 ust. I Zarzqdzenia nr 227121PrezydentaMiasta Bialegostoku z
dnia 31 marca 2021 r,, uchwala sig co nastgpuje:

$l
W zwipku z trwajEcym na obszarze Rzeczypospolitej Folskiej stanu epidemi| Zarzqd
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Bialyrnstoku postanawia o wprowadzeniu obnizania
stawek czyfiszu i/lub przesuwania terminu wplat naleZnoSci o dwa pelne miesi4ce z
dolu, na okres trwania stanu epidemii, przedsigbiorcom prowadzqcym dzialalnoSd
gospodarcz4 w lokalach uzytkowych stanowi4cych wlasnoSi Komunalnego TBS Sp. z
o.o, oraz w nieruchomoSciach bgd4cych w uzytkowaniu Komunalnego TBS Sp. z o.o.,
kt6rym w okresie epidemii spadly obroty brutto.
2. Obnizenie stawek czynszu i przesunigcie terminu jego wplaty przysluguje na pisemny
wniosek podmiot6w, na nihej opi s anych warunkach :
- o przesunigcie terminu wplaty czynszu - wniosek musi wplpQi do 20 dnia
miesi4ca, w kt6rym czynsz jest wlmragany. Pruesunigcie terminu wplaty czpsztr
nastgpuje o dwa pelne miesi4ce z dolu. Wymaganym dokumentem jest wniosek, kt6ry
stanowi zalqcznik nr 1 do uchwaly.
- o obniZenie czynszu z jednoczesnym przesunigciem terminu jego wplaty wniosek musi wplynql do 20 dnia miesiQca, nastgpuj4cego po miesi4cu, kt6rego
wniosek dotyczy. Wymaganlmr dokumentem jest wniosek, kt6ry stanowi zalqcznikNr
1 do uchwaly onz dokumenty potwierdzaj4ce spadek obrot6w brutto z dzialalnofici
gospodarczej prowadzonej w lokalu/budynku, o co najmniej 40%:
. w przypadku um6w zawartych przed I stycznia 2019r. - w stosunku do
Sredniej obrot6w brutto z roku 2019 (z 12 miesigcy);
o w przypadku um6w zawartychw okresie od 1 stycznia2}lg r. do 31 grudnia
2019 r. w stosunku do Sredniej z cal,ego okresu najmu do korica lutego 2020 r.
wl1cznie;
. w przypadku um6w zawartychod 1 stycznia2020 r. - w stosunku do Sredniej
zwybranych 3 miesigcy w roku 2020;
3. stawka zostaje obnizona o procentowy spadek obrot6w (zaokr4glony do liczby
calkowitej do dolu), nie wigcej jednak niz do wysokoSci koszt6w eksploatacyjnych tj.
4,06 zllm2 netto
4. dokumenty potwierdzaj4ce spadek obrot6w dotycz4cych sprzedaly towar6w i uslug
takie jak np.: deklaracje VAT, podatkow4 ksiggg przychod6w i rozchod6w, ewidencjg
przychod6w, podsumowanie obrot6w z kas fiskalnych dotycz4ce sprzeda|y towar6w i
uslug. w uzasadnionych przypadkach zwiryanych ze specyfik4 prowadzonej
dzialalnosci dopuszeza sig inne dokumenty potwierdzaj4ce spadek obrot6w.
1.

$2
Przepisy niniejszej uchwaly stosuje sig do podmiot6w - przedsigbiorc6w w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnta 6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorc6w (Dz. lJ. z 2019 r. poz.
1292 z p62n, zm.) prowadzqcych dzialalnoit gospodarcz4 w lokalu uzytkowym stanowi4lym
wlasno66 Komunalnego TBS Sp. z o.o. oraz w nieruchomoSciach bgd4cych w uzykowaniu
Komunalnego TBS Sp. z o.o., kt1rzy zawarliz Komunalnym TBS Sp. o.o. umowg najmu tych
lokali i nieruchomoSci.

$3
Wz6r wniosku stanowi zal1cznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

$4

I

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia, z moa1 obowipywania od dnia kwietnia
2021r.
Traci moc uchwala nr 612020 Zaru4duKomunalnego TBS Sp. z o.o. z dnia3.ll.2020r.

Uchwalg podjgto w glosowaniu jawnym.

Liczha glosuj 4cych ..2.. osoby.
Zapodjgciem uchwaly glosowalo ..2.. osoby.
Przeciw podjgciu uchwaly glosowalo ..-.. os6b.

Wstrzymalo sig od glosowania.-.. os6b.

Podpisy czlonk6w ZarzqduKomunalnego TBS Sp. z o.o. bior4cych :udzial.w glosowaniu:

l.

Eugeniusz Marian Zysk

2.

Andrzej Marek S4del

