Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku
Beta Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 19
01-651 Warszawa
NIP: 525-22-16-742
OŚWIADCZENIE / INFORMACJA
Działając na podstawie art. 61 oraz art. 659 i n. Kodeksu Cywilnego, spółka Beta Sp. z o.o.
(dalej też „Spółka”) wynajmująca domy wolnostojące (dalej też „Wille Binduga”) znajdujące się pod
adresem : Osiedle Binduga, Krzyże 12, 12-220 Ruciane Nida, oświadcza i informuje, że :
1. Z dniem 28 grudnia zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 202 r. poz. 2316), o następującej treści :
„Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i
2112) zarządza się, co następuje:
(...)
§ 28 ust. 11. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1
zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako
adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do
limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z
nią zamieszkujących lub gospodarujących.
§ 28 ust. 12. Do liczby osób, o której mowa w ust. 11 pkt 2, nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19.
(...)
§ 29. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 2132).
§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.”.
2. Najemca zostaje niniejszym poinformowany przez Spółkę, iż zgodnie z powyższym
rozporządzeniem łączna liczba osób przebywających w każdej z Willi Binduga nie może przekroczyć
limitu 5 (słownie : pięciu osób), nie wliczając w to :
• jego i osób z nim zamieszkujących w zwykłym miejscu zamieszkania, tj. domyślnie członków
jego rodziny / partnerów życiowych,
• osób już zaszczepionych na COVID-19, dysponujących niezbędnym zaświadczeniem o tym
fakcie.
3. Powyższe rozporządzenie, w szczególności w przytoczonym § 28 ust. 11 i 12 dotyczy wprost
każdego najemcy Willi Binduga, który w myśl tegoż, występuje jako osoba na której spoczywa
bezpośrednia i wyłączna odpowiedzialność jako organizatora / zapraszającego inne osoby do
udziału w imprezie / spotkaniu / zgromadzeniu, a wszelkie kary, grzywny, mandaty lub inne
sankcje nakładane przez dedykowane służby / urzędy obciążają wyłącznie jego oraz osoby z nim
przebywające.

