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Nawiązując do pisma z dnia 7 maja 2Oż0 r. dotyczącego apelu Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorstw o podjęcie działań ratunkowych dla sektora MŚą w obliczu zaistniałej pandemii,
uprzejmie informuję, co następuje.

powiat Nowosądecki nie posiada nieruchomoŚci oddanych w użytkowanie wieczyste.
Natomiast w zakresie posiadanych kompetencji - na mocy ustawy z dnia 2 marca ż020 r. o
szczególnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczoniem

CoVtD-79, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) - Ustawa antykryzysowa - Powiat Nowosądecki podjął działania
czasie zagrożenia
ratunkowe
mające na celu udzielenie pomocy przedsiębiorcom

w

w

epidemicznego.
Na podstawie powołanej Ustawy antykryzysowej, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął
w dniu 1 kwietnia żo2O r. uchwałę nr 57812020 r. w sprawie umorzenia czynszu za wynajem
powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia sklepików szkolnych i powierzchni pod automaty
spożywcze, Z uwagi na zamknięcie szkół od dnia ].2 marca br., a co za tym idzie, brakiem
możliwościuzyskiwania dochodu z działalnościprowadzonej w szkołach - Powiat Nowosądecki
odstąpił od pobierania czynszu za wynajem powierzchni w szkołach w okresie od 12 marca do
czasu wznowienia naukiw szkołach.
ponadto uchwałą nr 5ż7 /2020 z dnia 15 kwietnia 2OżO r. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
zadecydował o odroczeniu terminu spłaty naleźnoŚci pieniężnych z tytułu oddania nieruchomoŚci
Powiatu Nowosądeckiego w dzierżawę i najem, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i
stanem epidemii COV|D-19. Na mocy ten uchwaĘ - na wniosek zainteresowanych podmiotów
odroczone zostały spłaty należnościpieniężnych z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomoŚci Powiatu
Nowosądeckiego do dnia 15 czerwca żO20 r. W tym czasie rozpatrzona będzie możliwoŚĆ
umorzenia czynszu, jego obniżenia lub rozłożenia na raty.
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