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REGULAMIN 

w sprawie wprowadzenia szczególnych instrumentów w umowach najmu lokali 

użytkowych w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w wyniku wystąpienia stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oraz wzoru i trybu rozpatrywania wniosków. 

§1 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), z uwagi 

na ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, 

celem zapobieżenia skutkom nadzwyczajnej zmiany stosunków stron umów najmu lokali 

użytkowych, począwszy od 01 stycznia 2021 roku, dopuszcza możliwość zmiany warunków 

umów najmu lokali użytkowych zawartych przez Spółkę w przypadku:  

1. objęcia zakazem prowadzenia działalności w lokalu stanowiącym przedmiot umowy 

najmu, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, poprzez 

obniżenie o 50% wartości netto miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego w okresie 

od 01.01.2021 r. do dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności, nie dłużej niż do 

31.03.2021 r. Obniżka, o której mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje opłat za 

świadczenia dodatkowe (media), 

2. objęcia ograniczeniami w prowadzeniu działalności w lokalu stanowiącym przedmiot 

umowy najmu, w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

poprzez obniżenie o 25% wartości netto miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego 

w okresie od 01.01.2021 r. do dnia zniesienia ograniczenia prowadzonej działalności, 

nie dłużej niż do 31.03.2021 r. Obniżka, o której mowa w zdaniu poprzednim nie 

obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media). 

§ 2 

1. O zastosowanie rozwiązań, o których mowa w §1 ust. 1 mogą ubiegać się podmioty, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

a) w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostały objęte 

zakazem prowadzenia działalności ustanowionym w trybie ustawy lub rozporządzenia, 

b) w związku z  epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odnotowały istotny 

spadek obrotów gospodarczych, tj. nie mniej niż o 25% (w relacji grudzień 2020/grudzień 2019 

r.), 

c) na dzień 31 grudnia 2020 roku nie miały zaległości w płatnościach na rzecz Spółki,  

z zastrzeżeniem ust. 3 (dopuszczalne są zaległości w płatnościach za media, co do których 

złożono reklamację, która nie została do tej daty rozpoznana) 

2. O zastosowanie rozwiązań, o których mowa w §1 ust. 2 mogą ubiegać się podmioty, które 

spełniają łącznie następujące warunki:  

a) w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostały w trybie 

ustawy lub rozporządzenia objęte istotnymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności (w 

szczególności branża gastronomiczna oraz turystyczna – PKD 56.1 i 79.1), 
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b) w związku z  epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odnotowały istotny 

spadek obrotów gospodarczych, tj. nie mniej niż o 25% (w relacji grudzień 2020 r./grudzień 

2019 r.), 

c) na dzień 31 grudnia 2020 roku nie miały zaległości w płatnościach na rzecz Spółki,  

z zastrzeżeniem ust. 3 (dopuszczalne są zaległości w płatnościach za media, co do których 

złożono reklamację, która nie została do tej daty rozpoznana) 

3. W przypadku podmiotów o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, które mają zaległości  

w płatnościach, podstawą do podjęcia czynności zmierzających do rozpatrzenia wniosku jest 

podpisanie ze Spółką porozumienia określającego warunki spłaty występującego zadłużenia. 

4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poprzez obroty gospodarcze należy rozumieć 

przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu najmowanym 

od Spółki, dla którego to lokalu podmiot ubiega się o zastosowanie rozwiązań, o których mowa 

w §1. Do obrotów gospodarczych nie zalicza się przychodów z innych tytułów niż wynikające 

z prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu najmowanym od Spółki oraz przychodów 

osiąganych w innych lokalach, niebędących przedmiotem umowy najmu pomiędzy Spółką  

a podmiotem ubiegającym się o obniżkę. 

5. Rozwiązania, o których mowa w §1 ust. 1-2 mogą być zastosowane również w przypadku 

podmiotów, które spełniają kryteria wskazane w ust. 1 lit. a) i c) albo ust. 2 lit. a) i c), i mają 

zawartą ze Spółką umowę najmu, ale nie rozpoczęły w najmowanym lokalu działalności  

z uwagi na konieczność przystosowania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności, a tym 

samym, nie mogą wykazać się spadkiem obrotu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) 

oraz ust. 2. lit. b). 

6. Rozwiązania o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 nie przysługują podmiotom, które znajdują się 

w okresie wypowiedzenia umowy najmu lokalu, w odniesieniu do tego lokalu. 

§ 3 

Weryfikacja i realizacja wniosków odbywa się następująco: 

1. Najemca składa wniosek oraz wymagane oświadczenia za pomocą formularza znajdującego 

się na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl.  

2. Do wniosku Najemca dołącza wymagane załączniki. 

3. Zespół ds. rozpatrywania wniosków, powołany przez Zarząd Spółki, dokonuje weryfikacji 

złożonego wniosku. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku (warunkowanego spełnieniem kryteriów  

o których mowa w § 2) Spółka przesyła pocztą tradycyjną 2 egzemplarze podpisanego 

przez osobę upoważnioną ze strony Spółki porozumienia oraz 2 egzemplarze oświadczeń, które 

Najemca złożył wysyłając wniosek drogą elektroniczną. Najemca niezwłocznie uzupełnia 

swoje podpisy i zwraca jeden egzemplarz porozumienia wraz z oświadczeniami do Spółki. 

5. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, pracownik Spółki kontaktuje  

się z wnioskodawcą telefonicznie lub mailowo, w celu wezwania do uzupełnienia braków, 

po uzupełnieniu braków dalsza procedura przebiega jak w ust. 4. 

http://www.zkzl.poznan.pl/
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6. W celu dopełnienia wszelkich formalności Najemca zobowiązany jest dostarczyć, otrzymany 

pocztą tradycyjną, 1 egzemplarz porozumienia podpisanego przez Strony oraz oświadczenia 

podpisane przez Najemcę do siedziby Spółki - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres 

Spółki lub przy wykorzystaniu skrzynki podawczej zawieszonej na drzwiach wejściowych pod 

adresem Spółki: ul. Matejki 57, 60-770 Poznań. 

7. Termin składania wniosków upływa z dniem 28.02.2021 r. Nieuzupełnienie złożonego 

wniosku, w powyższym terminie, o wszystkie wymagane dokumenty oraz oświadczenia będzie 

skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym Spółka nie jest zobowiązana 

informować wnioskodawcy. 

8. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią podstawy do kierowania jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku do Spółki. 


