
Załącznik nr 1  
  do zarządzenia nr 209/2020 

Prezydenta Miasta Sosnowca 
 

Wniosek należy złożyć w gminie Sosnowiec 
lub jednostce organizacyjnej, w której zawarto umowę najmu / dzierżawy/ użytkowania 

 

WNIOSEK 
o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie Sosnowiec 

z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 

 

Dotyczy podmiotów 

1. posiadających tytuł prawny do nieruchomości / części nieruchomości. 
2. które na dzień 31.12.2019 r.  nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania przewyższającego jednomiesięczną 

należność. 

I. Dane wnioskodawcy   

NIP          REGON 
                                                                                                                              
PESEL1 
 

Imię Nazwisko 
 

Nazwa
  

Ulica  
 
Numer domu Numer lokalu   
 

Kod pocztowy   Miejscowość     

Numer telefonu                       Adres poczty elektronicznej 
  
Adres do korespondencji – wypełniają podmioty, których adres do korespondencji jest inny niż adres podany wyżej 
 

Ulica 
 
Numer domu Numer lokalu   
 

Kod pocztowy   Miejscowość   
 

Klasa działalności (PKD)2  
 
Wielkość podmiotu mikroprzedsiębiorca  mały przedsiębiorca 
 

 
II. Dane dot. nieruchomości, której dotyczy wniosek  

Określenie formy władania 

 
 najem    dzierżawa    użytkowanie 

 

Adres lokalu / nr działki 

Rodzaj działalności prowadzonej w lokalu  

 

III. Rodzaj wnioskowanej ulgi  

Wnioskuję o: 

odroczenie terminu spłaty należności z tytułu czynszu najmu / dzierżawy / użytkowania* za miesiąc:  
wypełniają podmioty, które nie wnioskują o inna ulgę        

   marzec 2020 r.    kwiecień 2020 r.    maj 2020 r. 
 

                                                           
1 Wypełniają podmioty, które nie posiadają numeru NIP i REGON 
2 Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę 
PKD tej działalności, która generuje największy przychód. 

                   

           

  

 

 

  

       -  

  

 

  

  

    

  

 

 

 



umorzenie/odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu najmu / dzierżawy / użytkowania*  
za miesiąc:        

          wypełniają podmioty, których spadek obrotów wyniósł 100%          

   marzec 2020 r.    kwiecień 2020 r.    maj 2020 r. 
 

częściowe umorzenie / odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu najmu / dzierżawy / 
użytkowania* oraz rozłożenie pozostałej należności na          rat (max. 6 rat) za miesiąc: 

          wypełniają podmioty, których spadek obrotów wyniósł co najmniej 15%                   

   marzec 2020 r.    kwiecień 2020 r.    maj 2020 r. 
 

rozłożenie należności z tytułu czynszu najmu / dzierżawy / użytkowania* na  12   rat (max. 6 rat) za miesiąc:      
wypełniają podmioty, których spadek obrotów wyniósł poniżej 15%                    

   marzec 2020 r.    kwiecień 2020 r.    maj 2020 r. 
 

IV. Oświadczenie o wysokości obrotów – wypełniają podmioty  wnioskujące o umorzenie lub rozłożenie należności na raty  

Wypełniają podmioty prowadzące działalność  w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie 01.01.2019-31.05.2019 

 
Wybrany miesiąc 2020 

roku  
 

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) (zł) 
Kolejny miesiąc 2020 

roku 

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) (zł) 

Suma obrotów w 
dwóch kolejnych 

miesiącach 2020 roku 
(zł) 

(A+B)  

Spadek obrotów 
gospodarczych (%)  

1-(C/F) 

A B C G 

     

 

Analogiczny do 
wybranego wyżej 
miesiąc 2019 roku 

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) 
(zł) 

Kolejny miesiąc 2019 
roku 

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) 
(zł) 

Suma obrotów w 
dwóch kolejnych 

miesiącach 2019 roku 
(zł)  

(D+E) 
D E F 

     

Wypełniają podmioty nie prowadzące działalności w dwóch kolejnych miesiącach okresu  01.01.2019-31.05.2019 

Wybrany miesiąc 2020 
roku  

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) (zł) 
Poprzedni miesiąc 2020 

roku 

Obrót (wartość 
sprzedaży towarów i 

usług) (zł) 

Spadek obrotów 
gospodarczych (%)   

1-(A/B) 

A B G 

     

V. Uzasadnienie wniosku (należy podać istotne zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej, które nastąpiły w związku z COVID-19, wraz z 
podaniem dat) 
 

 

VI. Oświadczenia  

Oświadczam, że: 
1) Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    

 
 

     Data                                                    
                    

                                            dd     /      mm      /              rrrr                                                                                                     
Czytelny podpis osoby składającej wniosek 

Instrukcja wypełniania 
1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 
2. Pola wyboru zaznaczyć znakiem X. 
3. * niepotrzebne skreślić. 
4. Podać dane kontaktowe i adres do korespondencji w tej sprawie. 
5. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC 

REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJI EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        


