Zarządzenie nr 12/2020
Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie
z dnia 31.03.2020 roku
w sprawie czasowego zwolnienia najemców z opłat czynszu za lokal użytkowy w
związku z
zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie
stanu zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 10 ust. 1 i § 15 ust. 1 Statutu Centrum Kultury w Żyrardowie
zarządzam co następuje:

§1.

1. N a wni osek n ajemcy loka lu uży tko wego , kt óry z u wagi na ogł oszeni e na obsz arze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymał prowadzenie w wynajętym od
Centrum Kultury w Żyrardowie lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym,
gastronomicznym lub handlowym, wprowadza się możliwość czasowego odstąpienia od pobierania
czynszu za wynajęty lokal.

2. Zasady zwolnienia z opłat oraz warunki złożenia wniosku określono w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Centrum Kultury w Żyrardowie.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Siniarski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/2020
Dyrektora Centrum Kultury w
Żyrardowie
z dnia 31.03.2020r

Założenia do zwolnienia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich wynajętych od
Centrum Kultury w Żyrardowie lokalach użytkowych z obowiązku ponoszenia opłaty czynszowej za najem tych
lokali w związku z ogłoszeniem od dnia 13.03.2020 r. na terenie kraju wprowadzenia stanu zagrożenia
epidemicznego.
1. Zwolnienie z opłat obowiązuje od dnia 13.03.2020 r. lub od przypadającego po tym terminie dnia wskazanego
we wniosku zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
2. Zwolnienie z opłat dotyczy przedsiębiorców, w jednym z następujących przypadków:
których działalność podlega całkowitemu zakazowi zgodnie 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), lub

a)

którzy dobrowolnie czasowo nie prowadzą działalności w wynajmowanym lokalu/dzierżawionym
pawilonie w związku z zagrożeniem epidemicznym.

b)

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową (konieczność dostarczenia
oryginału) na adres ckzyrardow@cr,ckzyrardow.pl
Wniosek wraz z oświadczeniem potwierdza, że dany przedsiębiorca nie może wykonywać działalności lub
dobrowolnie zaprzestał jej wykonywania.
4. W przypadku osób zamierzających zaprzestać lub które zaprzestały działalności w związku ze stanem
zagrożenia epidemicznego zobowiązane są wskazać okres, w którym działalność nie była i/lub nie będzie
wykonywana. Oświadczenie musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z artykułem 233
Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia (druk Oświadczenia w załączeniu).
5. Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego
zarządzenia. W przypadku uchybienia temu terminowi zwolnienie będzie obowiązywało od dnia złożenia
oświadczenia lub też od dnia wskazanego w oświadczeniu, jeżeli zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej przypada później.
6. W przypadku osób zamierzających zaprzestać działalności wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć
niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia zaprzestania działalności. W przypadku
uchybienia temu terminowi zwolnienie będzie obowiązywało od dnia złożenia oświadczenia.
7. Centrum Kultury w Żyrardowie zastrzega sobie prawo do wyrywkowych kontroli lokali użytkowych w zakresie
zgodności z treścią złożonych oświadczeń.
8. Zwolnienie w opłatach za czynsz/dzierżawy będzie wyliczane proporcjonalnie do ilości dni, w których nie była
prowadzona działalność.
9. Zwolnienie nie dotyczy opłat za media.

OŚWIADCZENIE
dot. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu
w
związku ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego

(nazwa i adres firmy)
(oznaczenie i adres lokalu / pawilonu, którego dotyczy oświadczenie)

Oświadczam, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego:

a)

oddnia
nie ............................................. prowadzę działalności
wynajmowanym lokalu.*1

b)

od dnia …………………………………………………………………….nie prowadzę działalności
gospodarczej w wynajmowanym
lokalu. *2

gospodarczej

w

Planowany okres przerwy - do dnia ........................................................

c)

w o k r e s i e o d d n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . d o d n i a . . . . . . . . . . . . . zamierzam zaprzestać
prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. *3

dotyczy przedsiębiorców objętych zakazem prowadzenia określonej działalności — zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego — do czasu odwołania zakazu,
2 dotyczy przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zaprzestali prowadzenia działalności,
3dotyczy przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zamierzają zaprzestać prowadzenia działalności,
*niepotrzebne skreślić.
1

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
określonej w art. 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(podpis i pieczęć firmowa osoby składającej
oświadczenie)

