Zarządzenie Nr 0210.111.2020
Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości
z dnia 29.06.2020 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności należnych Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój,
(Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr VII.68.2020 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących
i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminy zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie–Zdrój
a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie–Zdrój oraz
jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Zarządzam
§1
Umorzyć wierzytelność przedsiębiorcy:
- zaległość główna
527,55 zł
- zaległość odsetkowa
4,06 zł
- ogółem zaległość
531,61 zł
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Czynszów i Windykacji MZN.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

DYREKTOR
/-/ Beata Olszok

UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniem Uchwały z dnia 22 czerwca 2017 r. Nr XIII.86.2017 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu
Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój, Kierownik jednostki
może umorzyć wierzytelność między innymi w niżej wymienionych przypadkach.
§ 6 ust. 1 pkt 1
1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:
1/ Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój lub kierownik jednostki organizacyjnej jeżeli kwota należności nie
przekracza jednorazowo 3000,00 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych).
Kierownik jednostki może dokonać umorzenia wierzytelności, która nie przekracza kwoty 3 000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr VII.68.2020 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących
nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie–Zdrój
a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie–Zdrój
oraz jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii.
§ 4 ust. 2
2. Przedsiębiorcy których działalność nie jest lub nie będzie zakazana zgodnie z przepisami prawa,
wydzierżawiający i wynajmujący nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.1 mogą składać wniosek
o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50% jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły o co
najmniej 50 % i prowadził działalność gospodarczą.

Kierownik jednostki pozytywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie wierzytelności. Przedsiębiorca spełnia
wymogi określone w Zarządzeniu, złożył wymagane dokumenty. Przedsiębiorca wykazał, że spadek
obrotów z działalności wyniósł co najmniej 50%. Przedsiębiorca prowadził działalność w okresie
wskazanym we wniosku.
Zarządzenie nie wymaga finansowania ze środków publicznych.

