
ZARZĄDZENIE NR 1613/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach 
stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1856 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z 
późn. zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobom dzierżawiącym od miasta 

Katowice nieruchomości gruntowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa w § 9 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustala się:

1) w przypadku wstrzymania działalności w związku z całkowitym zakazem jej prowadzenia lub zawieszenia
działalności z przyczyn ekonomicznych - zwolnienie z czynszu dzierżawnego,

2) w przypadku utrzymania działalności - bonifikatę w wysokości 50% czynszu dzierżawnego.
§ 2. Zwolnień i bonifikat, o których mowa w § 1 udziela się na wniosek osób zainteresowanych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwym Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Katowice 
oraz Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowym Wiceprezydentom Miasta Katowice 
oraz Dyrektorowi Koordynatorowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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