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DLA BIZNESU 

Czasowe wygaszenie umów najmu w galeriach 
handlowych w związku z zakazem działalności 

Przepisem art. 15 ze ust. 1 ustawy z dnia 31 marca           
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych       
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,    
ustawodawca przewidział, że na czas     
obowiązywania zakazu handlu w galeriach     
handlowych wygasają wzajemne zobowiązania    
stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej       
umowy, przez którą dochodzi do oddania do       
używania powierzchni handlowej. Przypominamy    
Państwu interpretacje rządowe niniejszego przepisu. 

Czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umowy     
używania powierzchni handlowej W okresie     
obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w     
obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży     
powyżej 2000 m² (centra handlowe) wygasają,      
począwszy od wprowadzenia zakazu, wzajemne     
zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub      
innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do       
oddania do używania powierzchni handlowej.     
Przez powierzchnię handlową, o której mowa      
powyżej, rozumie się powierzchnię znajdującą się w       
obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży     
powyżej 2000 m² niezależnie od celu oddania       
powierzchni do używania, w szczególności w celu       
sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.      
Przepis ten wprost dotyczy umów zawartych z       
podmiotami używającymi lokali znajdujących się     
wewnątrz obiektów handlowych, w szczególności w      
celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i      
gastronomii, a których działalność została     
ograniczona lub zakazana zgodnie z obowiązującymi      
przepisami, w tym Rozporządzeniami Ministra     
Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze      
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia    
epidemicznego oraz stanu epidemii.  

Przykład. Ze względu na to, że działalność       
podmiotów prowadzących supermarkety z żywnością     
lub markety budowlane nie została do dnia       
dzisiejszego zakazana na podstawie Rozporządzenia     
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., umowy z          

takimi podmiotami nie podlegają czasowemu     
wygaśnięciu, niezależnie od tego, czy zakaz      
prowadzenia działalności innych podmiotów wpłynął     
negatywnie na ich obroty lub liczbę klientów.  

Przepis ten dotyczy wyłącznie umów zawartych z       
podmiotami, które biorą do używania określoną      
powierzchnię handlową w centrum handlowym (lokal      
lub lokale) i nie obejmuje umów, na podstawie        
których właściciel oddał w najem, dzierżawę lub       
używanie pod innym tytułem całą powierzchnię      
nieruchomości zabudowaną centrum handlowym lub     
całą powierzchnię takiego obiektu. Czasowe     
wygaśnięcie zobowiązań nie wpływa na ważność      
zabezpieczeń udzielonych pod taką umową i nie       
podlegają one zwrotowi na rzecz uprawnionego. W       
okresie obowiązywania czasowego wygaśnięcia    
zobowiązań pod umowami nie następuje zwrotne      
przekazanie posiadania powierzchni handlowej na     
rzecz udostępniającego, a uprawniony pozostaje w jej       
posiadaniu i ma prawo na okres zakazu do        
przechowywania na niej swojego majątku.  

Celem przepisu nie jest całkowite i nieodwołalne       
wygaszenie stosunków umownych pomiędzy    
udostępniającym a uprawnionym, lecz jedynie     
czasowe ich wygaszenie, podczas którego strony      
powinny powstrzymać się od wzajemnych     
świadczeń. Czasowe wygaśnięcie może zostać     
cofnięte ze skutkiem wstecznym, jeżeli     
uprawniony nie złoży udostępniającemu oferty     
przedłużenia okresu obowiązywania umowy. W     
przypadku skorzystania przez uprawnionego z oferty      
przedłużenia obowiązywania umowy najmu, nie     
skutkuje to potrzebą podpisania nowej umowy przez       
udostępniającego oraz uprawnionego. W celu     
skorzystania z wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań     
stron umowy używania powierzchni handlowej     
uprawniony do jej używania powinien złożyć      
udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę     
woli przedłużenia obowiązywania umowy na     
dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania     
zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Oferta taka       
powinna być złożona w okresie 3 miesięcy od dnia         
zniesienia zakazu prowadzenia działalności w     
centach handlowych.  
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Przykład. Minister Zdrowia ze skutkiem na dzień 4        
maja 2020 r. cofnął zakazy prowadzenia określonych       
działalności w centrach handlowych. W dniu 3       
sierpnia 2020 r. uprawniony złożył udostępniającemu      
ofertę przedłużenia okresu obowiązywania umowy o      
okres zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Ponieważ       
oferta uprawnionego została złożona w terminie,      
okres obowiązywania umowy podlega przedłużeniu o      
6 miesięcy i 51 dni (okres obowiązywania zakazu, tj.         
od 14 marca do 3 maja 2020 r.). Postanowienia         
umowy, w tym czynsz oraz inne opłaty, pozostają na         
tych samych warunkach, co poprzednio i są należne        
od uprawnionego od dnia uchylenia zakazu      
prowadzenia działalności. Zobowiązania pieniężne    
uprawnionego za okres 51 dni obowiązywania zakazu       
podlegają wygaśnięciu z mocy prawa, a      
udostępniający jest zobowiązany do korekty faktur      
wystawionych uprawnionemu za okres    
obowiązywania zakazu, oraz wystąpienia o zwrot      
podatku CIT i VAT z tytułu takich faktur.  

Przykład. Oferta złożona przez uprawnionego w      
terminie nie została przyjęta przed udostępniającego.      
W takim przypadku okres obowiązywania umowy nie       
podlega przedłużeniu, natomiast ze względu na      
zachowanie terminu złożenia oferty przez     
uprawnionego wygaśnięcie zobowiązań pod umową     
podczas zakazu prowadzenia działalności będzie     
skuteczne. Postanowienia umowy, w tym czynsz oraz       
inne opłaty pozostają na tych samych warunkach, co        
poprzednio i są należne od uprawnionego od dnia        
uchylenia zakazu prowadzenia działalności.    
Zobowiązania pieniężne uprawnionego za okres     
obowiązywania zakazu podlegają wygaśnięciu z     
mocy prawa, a udostępniający jest zobowiązany do       
korekty faktur wystawionych uprawnionemu za okres      
obowiązywania zakazu, oraz wystąpienia o zwrot      
podatku CIT i VAT z tytułu takich faktur.        
Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy     
używania powierzchni handlowej przestaje wiązać     
oddającego powierzchnię z chwilą bezskutecznego     
upływu terminu na złożenie oferty przez      
uprawnionego do jej używania.  

Przykład. Minister Zdrowia ze skutkiem na dzień 4        
maja 2020 r. cofnął zakazy prowadzenia określonych       
działalności w centrach handlowych. Uprawniony do      

dnia 4 sierpnia 2020 r. nie złożył udostępniającemu        
oferty przedłużenia okresu obowiązywania umowy o      
okres zakazu przedłużony o 6 miesięcy.      
Konsekwentnie, czasowe wygaśniecie wzajemnych    
zobowiązań przestaje obowiązywać z mocą wsteczną,      
umowa pozostaje w mocy, a uprawniony jest       
zobowiązany do zapłaty wymagalnych kwot wobec      
udostępniającego wymagalnych kwot wobec    
udostępniającego za okres zakazu prowadzenia     
działalności. Postanowienia umowy, w tym czynsz      
oraz inne opłaty, pozostają na tych samych       
warunkach co poprzednio.  

Podsumowując. Wyjaśnienia „urzędowe” cytowane    
wyżej stawiają sprawę jasno – najemca może się        
zastanowić przez 3 miesiące po zakończeniu trwania       
zakazu prowadzenia handlu – czy chce dalej       
prowadzić działalność przy przedłużeniu okresu     
trwania umowy o 6 miesięcy (to ma być z kolei          
bonus i pewna rekompensata dla galerii handlowej),       
albo nie składać oświadczenia woli i wygaśnięcie       
uznać się za niebyłe. W tym przypadku umowa trwa         
dalej, ale wygaśnięcie traktuje się tak jakby ono nie         
istniało. Oznacza to, że najemca byłby zmuszony do        
zapłaty nieuiszczonych płatności z tytułu czynszu      
najmu z odsetkami za opóźnienie w transakcjach       
handlowych, oraz innych należności. Co więcej      
musiałby się liczyć z możliwością wszelkich      
negatywnych skutków określonych w umowie najmu,      
a związanych ze zwłoką w zapłacie czynszu. 

Źródło: gov.pl  
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