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       Kluczbork, dnia ……………………………… 

Dane wnioskodawcy/wnioskodawców 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

NIP ……………………………………. 

tel. ……………………………………… 

       

Burmistrz Miasta Kluczborka 

 

Wniosek o udzielenie ulgi  

w spłacie należności  z tytułu czynszu dzierżawnego 

W związku  z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego/epidemii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z prośbą o udzielenie ulgi dotyczącej należności pieniężnych  

z tytułu:  

-  dzierżawy działki nr …………….. ark.m. ……….  położonej w …………………………..  

□ w ramach pomocy  rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  

□ w ramach pomocy de minimis 

□ innej, podać jakiej  ……………………………………………………………………………… 

w postaci: 

 □ odroczenia terminu płatności za okres od ………………   do ……………………………… 

   (maksymalnie do 6 miesięcy) 

□ rozłożenia na raty należności za okres od ………………………..   do ……………………………  

na ……. rat, na raty w wysokości…………………………………… (maksymalnie do 10.12.2020r.) 

□ umorzenia wraz z odsetkami (gdy minął termin płatności) 

Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii 

COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych: 

a) □ – tak 

a.1.   □ całkowity zakaz 

a.2.   □ częściowy zakaz 

b) □ – nie  

Uzasadnienie wniosku 

(należy wskazać, w jaki sposób wprowadzone przez organy publiczne ograniczenia,  nakazy i zakazy 

wywołane ustanowionym stanem  epidemii wpłynęły na sytuację finansową i brak możliwości 

opłacenia należności w terminie) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że przychody z prowadzonej działalności gospodarczej za 

miesiąc, którego dotyczy wniosek w porównaniu do średnich przychodów w miesiącu styczeń – 

luty 2020r. uległy obniżeniu o ………….. %. 

W przypadku braku  przychodu za miesiąc styczeń-luty 2020r. w związku z  charakterem prowadzonej 

działalności, za okres porównawczy należy przyjąć miesiąc którego dotyczy ulga  z 2019r. ( np.  

w przypadku wnioskowania o ulgę za marzec 2020r. należy porównać przychody z marca 2019r.) 

Gmina Kluczbork w trakcie realizacji ulgi może wezwać do przedstawienia dokumentów 

potwierdzających zadeklarowane fakty. 

 

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań  

i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 

 

…………………………………………….. 

         podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców                      

(zgodnie ze sposobem reprezentacji) 

 

Załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Pouczenie: 

Udzielenie ulgi podmiotowi  prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc publiczną. Podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć formularz informacji wymaganych: 

-  przypadku ubiegania się o ulgę w ramach pomocy  rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne  

z powodu COVID-19 –  COVID-19 - Przykładowy uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc  

- w przypadku ubiegania się o ulgę w ramach pomocy de minimis  Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.). 

Do formularza należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaki otrzymał  

w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

informację dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat 

obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

 

 

https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264
https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1235
http://uokik.gov.pl/download.php?id=1235

