Wniosek o ulgę w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie
Dane wnioskodawcy:
NIP*

REGON*

PESEL**
Nazwa albo Imię i Nazwisko**: …......................................................................................................................
Adres siedziby* lub adres miejsca zamieszkania**: ….......................................................................................
Rodzaj należności: …...........................................................................................................................................
Adres/dane nieruchomości, której należność dotyczy: …...................................................................................
Podaj nr telefonu i adres e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie
Numer telefonu ….............................. Adres poczty elektronicznej …...............................................................
*wypełnia przedsiębiorca **wypełnia osoba fizyczna
Treść wniosku:
Na podstawie art. 15zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o:
(ulgi dotyczą wyłącznie należności przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
tj. od dnia 13 marca 2020 r. do dnia zakończenia stanu epidemii)
odroczenie terminu płatności należności za okres od ___-___-______ do ___-___-______ do dnia
___-___-______
rozłożenie na raty należności za okres ___-___-______ do ___-___-______
na …........................ rat
na raty w wysokości …........................
Uzasadnienie wniosku – wskaż, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na Twoją sytuację
finansową i brak możliwości opłacania należności w terminie.

1. Przedsiębiorco zaznacz, w której ze wskazanych branż prowadzisz swoją działalność:

x
x
x

polegająca na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z
wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub
jej przygotowaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w
środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (PKD 56.10);
związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30);
twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0);
związana ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu
miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych oraz basenów, siłowni i klubów fitness (PKD
93.0);
związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z)
związana z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30)
związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD 96.02.Z)
związana z działalnością tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z)
usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 238),
archiwa, muzea oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91),
inna, wskaż jaka …..................................................................................................................................

2. Stan zatrudnienia:
a. na koniec lutego 2020 r.:
- liczba osób zatrudniona w przedsiębiorstwie na umowę o pracę ….......................................,
- liczba osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ...............................,
b. na dzień złożenia wniosku …......................
- liczba osób zatrudniona w przedsiębiorstwie na umowę o pracę ….......................................,
- liczba osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ...............................,
Pouczenie:
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i
prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Data …...........................................

-------------------------------------------------------------Czytelny podpis osoby, która składa wniosek

Wniosek można złożyć:
- w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres właściwej jednostki.
Ważne!
Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491) oraz z uwagi na ograniczenia sposobu
przemieszczania się osób, wniosku nie można dostarczyć osobiście.

