
UCHWAŁA NR XVIII/145/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto 
i Gminie Radzyń Chełmiński lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019r. poz. 506 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374), art. 15zzzf ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), §8 i §9 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 658 ze zm.) oraz pkt 3.1 
Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub opłaty 
za użytkowanie przypadających Gminie Miasto i Gminie Radzyń Chełmiński lub jej jednostkom organizacyjnym 
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą uzasadniony wniosek o odstąpienie 
od dochodzenia tych należności. 

§ 2. 1. Udzielenie pomocy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc publiczną 
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie 
z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

2.  Wzór wniosku przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19 o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3.  Zatwierdza się Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 34/2020 z dnia 15 kwietnia 
2020r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących 
nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński a mianowicie 
zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.), dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miastu i Gminie Radzyń Chełmiński oraz jego jednostkom 
organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem COVID-19, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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                                                           Załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/20   

         Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  

          z dnia 27 kwietnia 2020r.  

 

…………………………................................................                Radzyń Chełmiński , ……………………….. 

 
imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

 
......................................................................................... 
adres zamieszkania/siedziby  
 

…............................................................................ 
Telefon kontaktowy 
 
……………………………………………………………………. 
Adres mailowy 

                               Burmistrz Miasta i Gminy 

                                  Radzyń Chełmiński  

 

 
WNIOSEK 

o umorzenie w całości lub w części należności czynszowych za gminne lokale 
użytkowe/ nieruchomości gruntowe  

 
 

1. Określenie lokalizacji nieruchomości*: 

 określenie umowy najmu/dzierżawy …………………………………………………… 

 adres/nr działki ……………….…………..……..……………………………….…………….… 

2. Tytuł wnioskowanej ulgi*: 

 umorzenie należności czynszowych za najem lokalu użytkowego za okres …………………………………… 
 

 umorzenie należności czynszowych za dzierżawę gruntu gminy za okres ……..……………………………… 
 

3. Czy działalność gospodarcza została zawieszona*: 

 tak – od dnia …………………………………………………… 
 

 nie 
 

4 . Forma ulgi*: 

  umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%** 

 umorzenie należności czynszowych w wysokości 50%*** 

 umorzenie należności czynszowych w wysokości 30%**** 
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5. Rodzaj prowadzonej działalności*: 

  związana ze sportem i rekreacją, w szczególności prowadzona w formie klubów sportowych 

  działalność kulturalna; 

  działalność zakładów kosmetycznych i fryzjerskich; 

 działalność gastronomiczna i rozrywkowa; 
handel detaliczny:  

  wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi, obuwiem; 

 działalność sklepów , lecznic dla zwierząt ; 
inny rodzaj działalności, który został dotknięty konsekwencjami epidemii: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
7. Uzasadnienie wniosku (należy podać, w szczególności istotne zmiany w prowadzonej działalności 

gospodarczej, które nastąpiły od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, w związku 
z zakażeniami koronawirusem COVID-19, wraz z podaniem dat). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
                                                                ….……………………..…………………. 
                                                                                   podpis wnioskodawcy  
 

 
8. Do wniosku załączam : 
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków  zgodnie z § 3  ut.2.  Zarządzenia Burmistrza Mi G. Radzyń Chełmiński , 
     Nr 34/2020 z dnia 15.04.2020 r. ,   
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