
WNIOSEK 

O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY*

OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE/OPŁAT CZYNSZOWYCH/INNYCH
ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH*

Wnoszę o:

- odroczenie do dnia…………………..terminu płatności ……………………………..za okres

od……………. do…………………………z tytułu…………………………………

-  rozłożenie  na  ……................  miesięcznych/  kwartalnychrat  płatności  z  tytułu

……………………………..za okres od……………. do…………………………

Dane identyfikujące wnioskodawcę:

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym

Forma prawna przedsiębiorcy

Identyfikator podatkowy /NIP lub PESEL/

REGON

Adres siedziby wnioskodawcy

Adres do korespondencji

Adres nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

Telefon kontaktowy do wnioskodawcy

Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dotyczących niniejszego wniosku (imię, nazwisko, 
stanowisko służbowe, nr tel.)



UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. dokumenty potwierdzające utratę możliwości zarobkowania na skutek stanu zagrożenia epidemicznego
i epidemii  spowodowanego występowaniem wirusa SARS-CoV-2 (np- sprawozdania FO1 za bieżący
rok i za analogiczny okres roku poprzedniego, w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi podatkową
księgę przychodów i rozchodów: wydruk zestawienia przychodów i kosztów w układzie miesięcznym
za rok  bieżący i za analogiczny okres roku poprzedniego; dla pozostałych przedsiębiorców: ewidencja
przychodów  lub  rejestr  sprzedaży  VAT  za  rok  bieżący  i  analogiczny  okres  roku  poprzedniego,
w przypadku  karty  podatkowej:  oświadczenie;  dodatkowo,  jeśli  dotyczy:  dokument  potwierdzający
zawieszenie działalności gospodarczej, oświadczenie o zamknięciu lokalu użytkowego, itp.),

2. w  przypadku  osób  fizycznych:  Informacje  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1  do  uchwały  nr
XXX/168/17  Rady Miasta Wąbrzeźno,

3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,
otrzymane w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,
albo  oświadczenia  o  wielkości  pomocy  de  minimis  i  o  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  
i w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,

4. w przypadku, gdy ulga stanowi pomoc publiczną - informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów  z  dnia  29  marca  2010r.  w  sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez  podmiot
ubiegający się   o pomoc de minimis
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100530311

5. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jeśli wniosek podpisuje prokurent
lub pełnomocnik)

……….………………………                 ……………………………………………………....
 (miejscowość, data)               (podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania)

*)niepotrzebne skreślić



Wąbrzeźno, dnia..............................
.................................................................
Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorcy
.................................................................
NIP
.................................................................
Ulica
.................................................................
Kod pocztowy, miejscowość

OŚWIADCZENIE
o pomocy de minimis

i pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie*

1. Oświadczam, iż otrzymałem*/nie otrzymałem* w ciągu roku, w którym ubiegam się 
o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2  poprzedzających  go  lat,  pomoc  de  minimis w  łącznej
wysokości ………………………...  z następujących źródeł:

1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, iż otrzymałem*/nie otrzymałem* w ciągu roku, w którym ubiegam się 
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,  pomoc  de minimis w rolnictwie  
i  w  rybołówstwie  w  łącznej  wysokości  ………………………...   z  następujących
źródeł:

1) ……………………………………………………………………………………..
 2)   ……………………………………………………………………………………..
 3)  ……………………………………………………………………………………..

.....................................................................
      /czytelny podpis/

* Niepotrzebne skreślić 

POUCZENIE
W przypadku wystąpienia o  pomoc de minimis,  zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia

2004r.  o  postępowaniu  w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.  U.  z  2018r.,  poz.  362),  podmiot
ubiegający  się  o  pomoc  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  podmiotowi  udzielającemu  pomocy,  wraz  
z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie 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; 
2) informacji  niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis,  dotyczących w szczególności  wnioskodawcy  
i  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  oraz  wielkości  i  przeznaczenia  pomocy  publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ma być przeznaczona pomoc de minimis.



W przypadku wystąpienia o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2
ww. ustawy, podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu
pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1)   wszystkich  zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie,  jakie  otrzymał  w  roku,  
w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2  poprzedzających  go  lat  obrotowych,  albo  oświadczenia  
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie;
  2)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2  poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości  pomocy  de  minimis
w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  3)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących  
w  szczególności  wnioskodawcy  i  prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  oraz  wielkości  
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Na podst. art. 37 ust. 7 ww. ustawy do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc
ww. zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 


	POUCZENIE

