Zarządzenie Nr 41/2020
Dyrektora Gdańskich Nieruchomości
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniające

zarządzenie

Nr

37/2020

Dyrektora

Gdańskich

Nieruchomości

z

dnia

27.03.2020 roku w sprawie zasad realizacji Gdańskiego programu wsparcia przedsiębiorców
w zakresie pomocy osobom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska oraz osobom dzierżawiącym tereny gminne na cele gospodarcze

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1187/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości – samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku
(z późn. zm.), Zarządzenia Nr 1176/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości – samorządowego zakładu budżetowego
w Gdańsku w zakresie najmu lokali mieszkalnych, lokali z najmem socjalnym i tymczasowych pomieszczeń (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 37/2020 Dyrektora Gdańskich Nieruchomości z dnia 27 marca 2020 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. w §1 dodaje się ust. 3, w brzmieniu: „3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 najemca /
dzierżawca winien złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Termin uważa się za
zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem wniosek został wysłany lub złożony
zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.”
2. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „O ulgę w czynszu za 1 miesiąc oraz odroczenie płatności za
kolejne 2 miesiące mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalność
została czasowo ograniczona na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 491) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. poz. 566 i 577).”
3. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski osób prowadzących działalność w lokalach
użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz dzierżawiących tereny
gminne na cele gospodarcze, których działalność nie została ograniczona na mocy
Rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą indywidualnie.”
4. Dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

5. Dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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