
Zarządzenie Nr 114/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla 

z dnia 26 marca 2020 

 

w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe od 

Gminy Miejskiej Przemyśl w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemicznego i stanu epidemii  

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 92 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  

z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 433), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 490) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 491) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dopuszcza się udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy posiadają umowy najmu lub 

dzierżawy na lokale użytkowe, budynki lub ich części zawarte z Gminą Miejską Przemyśl  

i znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej  stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

 

§ 2 

 

1. Na pisemny i umotywowany wniosek przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 udziela się 

jednej z form pomocy obejmującej: 

1) umorzenie czynszu za najem lub dzierżawę przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, 

dla przedsiębiorców, którzy ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne po dniu 

13 marca 2020 r. zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej, 

2) obniżenie czynszu za najem lub dzierżawę lokali lub budynków, w których 

prowadzona jest działalność gastronomiczna przez okres do trzech miesięcy do 

wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę na bieżącą eksploatację lokalu,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 

3) przesunięcie terminu zapłaty czynszu za najem lub dzierżawę na okres do trzech 

miesięcy,  

4) rozłożenie na raty należności, wymienionej w pkt 3, której termin płatności został 

przesunięty. 



2. Jeżeli ograniczenie działalności w lokalu gastronomicznym zostanie odwołane przed 

upływem trzech miesięcy, obniżenie czynszu przysługuje jedynie do dnia odwołania 

ograniczenia działalności. 

3. W przypadku przesunięcia terminu zapłaty czynszu, o którym mowa w pkt 3, ustala się 

następujące terminy zapłaty: 

1) 15 czerwiec 2020 r. – należność za miesiąc marzec 2020 r., 

2) 15 lipiec 2020 r. – należność za miesiąc kwiecień 2020 r. 

3) 15 sierpień 2020 – należność za miesiąc maj 2020 r.  

4. Niezapłacona należność, której termin zapłaty został przesunięty może zostać rozłożona 

na raty miesięczne na okres do końca 2020 roku. 

 

§ 3 

 

1. Udzielenie przedsiębiorcom każdej z form pomocy wymienionej w § 2 stanowić będzie 

pomoc publiczną, a jej udzielenie może nastąpić w ramach pomocy de minimis  

z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U.UE L Nr 352 poz. 1 z dnia 24.12.2013 r. 

2. Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną  

w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych 

oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikowanych. 

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w § 2 przedsiębiorca zobowiązany jest do 

przedstawienia wraz z pisemnym wnioskiem: 

1) zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.), 

2) informacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.). 

 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMYŚLA 

Wojciech Bakun 
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