Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 610/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 21 lipca 2021 r.

Białystok, ……..…………… r.
Zarząd Mienia Komunalnego
ul. gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
www.zmk.bialystok.pl,
e-mail: zmk@zmk.bialystok.pl
Wniosek
o obniżenie stawki czynszu
1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres/siedziba)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Oznaczenie lokalu/budynku, którego wniosek dotyczy
……………………………………………………………………………………………….
Mając na uwadze sytuację związaną z pandemią Covid-19 oraz rozmiarem jej skutków
wynikających
z
ograniczeń
przewidzianych
w
ustawie
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

wnoszę o obniżenie stawki czynszu za miesiąc
………………………………………………………………… r.
Oświadczam, iż w ww. okresie z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii obroty brutto z działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie
w lokalu/budynku w ww. miesiącu wyniosły:
-

……………………………………………………………………………….. zł.

-

średnia obrotów brutto …………………….……………………………….... zł*

tym samym nastąpił spadek obrotów brutto o ………………….………………%.

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty:
1 podpisany aneks do umowy
2 ……………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………..
5 ……………………………………………………………………………………………..
6 ……………………………………………………………………………………………..

Białystok, …………………………………

………………………… ……………

(data)

(czytelny podpis)

* - przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. należy podać średnią obrotów brutto
z roku 2019 (12 miesięcy),
- w przypadku umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. należy
podać średnią z całego okresu najmu do końca lutego 2020 r. włącznie;
- w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2020 r.
wybranych miesięcy.

należy podać średnią z trzech

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 610/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 21 lipca 2021 r.

ANEKS Nr ……….
z dnia ………………………………. roku
do umowy najmu lokalu

Strony umowy, tj. Miasto Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku
przy ul. gen. Józefa Bema 89/1, zwany dalej Wynajmującym
i
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
(oznaczenie najemcy)
Strony umowy zgodnie stwierdzają, iż sytuację związaną z pandemią Covid-19 oraz
rozmiarem jej skutków wynikających z ograniczeń przewidzianych w ustawie 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, należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej.

§1
W związku z powyższym, w nawiązaniu do złożonego wniosku, strony zgodnie postanawiają
stawkę czynszu za miesiąc ………………………………..………………………………….
ustalić w wysokości ……………………………………………………………………………
§2
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Najemca

………………………………….

Wynajmujący

……………………….………………….

