
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 10.05.2021 r.   
 
w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu  
za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią 
spowodowaną wirusem COVID-19 
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 9 pkt. 2, art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743), 
rozporządzenia KE 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  
zarządzam co następuje: 

 
§ 1. W związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19 dopuszczam na rzecz przedsiębiorców 
możliwość czasowego zmniejszenia wysokości czynszu za rok 2021 w umowach dzierżawy 
dotyczących powierzchni na cele gastronomiczne na Rynku w Kościerzynie, lecz nie więcej niż o 50 %.  
Możliwość zmniejszenia czynszu może być zastosowane jedynie wobec przedsiębiorców, którzy zawarli 
umowy dzierżawy z Gminą Miejską Kościerzyna przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.  
 
§ 2. 
1. Umożliwiam przedsiębiorcom posiadającym zawarte umowy, o których mowa w § 1, 

prowadzącym działalność gospodarczą, która została ograniczona lub dotknięta 
konsekwencjami epidemii, ubieganie się o czasowe zmniejszenie wysokości czynszu do 
wysokości określonej w § 1. 

2. W celu ubiegania się o powyższą ulgę, należy złożyć wymagane dokumenty: 
a) wniosek zawierający uzasadnienie ubiegania się o pomoc w postaci czasowego 

zmniejszenia czynszu, proponowaną obniżkę (do wysokości określonej w § 1) oraz 
czasookres zmniejszenia; 

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanie w roku, w którym podmiot 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

c) informacje o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) poprzez wypełniony formularz według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia  

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna  
 
 

                           Michał Majewski 
 


