
Informacja dla najemców gminnych lokali użytkowych, zarządzanych przez MZBM, 

dotycząca zasad obniżania stawek czynszu najmu, w związku ze znalezieniem się najemcy                     

w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia 

epidemicznego a następnie stanu epidemii COVID-19. 

 

1. Najemcy, prowadzący w danym lokalu użytkowym działalność gospodarczą, której 

przedmiot zgodny jest z wymienioną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.              

i z 20 marca 2020 r. działalnością, która została zakazana, zgodnie z postanowieniami 

Zarządzenia  Nr 964.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30 marca 2020 r. mogą 

ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu do wysokości 20% aktualnej stawki.  

W tym celu należy złożyć w MZBM wniosek/podanie o obniżenie stawki czynszu najmu,                      

z podaniem okresu, którego obniżka ma dotyczyć. Ponadto niezbędnym warunkiem rozpatrzenia 

danego wniosku/ podania jest wypełnienie i dostarczenie ,,Formularza informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19” (Formularz dostępny na stronie internetowej MZBM). Zaznaczamy, że obniżenia,                     

o których mowa wyżej, nie dotyczą opłat niezależnych od Wynajmującego. 

 

2. Najemcy niewymienieni w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia, zgodnie z postanowieniami 

Zarządzenia Nr 964.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30 marca 2020 r. mogą 

ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu do wysokości 20% aktualnej stawki. 

W tym celu należy złożyć w MZBM wniosek/podanie o obniżenie stawki czynszu najmu,                       

z podaniem okresu, którego obniżka ma dotyczyć. Dodatkowo do wniosku/podania o obniżenie 

stawki czynszu najmu należy dołączyć uzasadnienie świadczące o spadku obrotów lub obrocie 

zerowym,np. miesięczne raporty z kasy fiskalnej lub oświadczenie wskazujące na spadek obrotów 

na podstawie przychodów z ostatnich 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, obliczonych 

jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, 

przypadających w okresie po 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, 

w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego. 

Ponadto niezbędnym warunkiem rozpatrzenia danego wniosku/ podania jest wypełnienie                           

i dostarczenie ,,Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” (Formularz 

dostępny na stronie internetowej MZBM). Zaznaczamy, że obniżenia,  o których mowa wyżej, nie 

dotyczą opłat niezależnych od Wynajmującego. 

 

Wnioski/podania należy składać drogą mailową na adres: mzbm@mzbm.com.pl lub w sposób 

tradycyjny, tj. listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres MZBM przy ul. Tysiąclecia 20, 

41-303 Dąbrowa Górnicza. 

 

Wszelkich informacji w powyższym temacie udziela Dział Umów i Zamówień Publicznych MZBM 

pod nr telefonów: 32 260-86-40 lub 260-86-46. 

 

 

 


