
ZARZĄDZENIE NR 45.237.2020 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla osób fizycznych, przedsiębiorców lub innych podmiotów 
w ramach pakietu pod nazwą „#WiazownaPomaga” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.), § 5 ust. 3 uchwały nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów 
do tego uprawnionych, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub innych podmiotów działających na terenie 
gminy Wiązowna, którzy dotknięci negatywnymi konsekwencjami ogłoszenia stanu epidemii zamknęli lub 
ograniczyli prowadzenie działalności, wprowadza się możliwość rozłożenia płatności za wodę i ścieki na trzy raty 
lub przesunięcia terminu płatności za wodę i ścieki do 30 lipca 2020 r. 

§ 2. Dla osób fizycznych, które w następstwie wystąpienia stanu epidemii są w trudnej sytuacji materialnej 
wprowadza się możliwość rozłożenia płatności za wodę i ścieki na trzy raty lub przesunięcia terminu płatności za 
wodę i ścieki do 30 lipca 2020 r. 

§ 3. Wstrzymuje się działania windykacyjne dotyczące należności za wodę i ścieki powstałych 
po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia tj. wysyłanie wezwań do zapłaty, pism windykacyjnych, 
kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. 

§ 4. Wyraża się zgodę na nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym, przyłączu kanalizacyjnym 
i LPT (lokalnym punkcie tłocznym) należącym do odbiorcy do czasu odwołania stanu epidemii. 

§ 5. Warunkiem realizacji wsparcia określonego w § 1 - 4 jest złożenie wniosku o udzielenie wsparcia: 

1) wysyłając wniosek na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, 

2) pozostawiając w urnie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 z adnotacją 
„#WiazownaPomaga” lub 

3) wysyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Boryszewska 
2, 05-462 Wiązowna. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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