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Milanówek, dnia……………………………

WNIOSEK
o udzielenie ulgi od należności z tytułu zawartej umowy dzierżawy/najmu/użytkowania

nieruchomości stanowiącej własność lub będącej we władaniu Gminy Milanówek, w związku
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ws. ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego), a następnie stanu epidemii

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ws. ogłoszenia na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-

CoV-2, mając na uwadze m.in. ograniczenia wprowadzone w obszarze handlu i usług, a także

ograniczenia w przemieszczaniu się, co realnie przekłada się na prowadzoną przeze mnie działalność

polegającą na ………………………………………………………………………………………….,

do której prowadzenia wykorzystywana jest nieruchomość stanowiąca własność/będąca we władaniu

Gminy Milanówek oznaczona jako działka ew. nr ……. z obr. ……., oddana

w dzierżawę/najem/użytkowanie* na podstawie umowy nr ………………………………………….,

zwracam się z prośbą o udzielenie ulgi w postaci umorzenia czynszu za miesiąc ………………………

2020 r. w wysokości zgodnej z Zarządzeniem Nr …./2020 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia

………………. 2020 r.

……………………………………………

podpis wnioskodawcy

……………………………………………
(nazwa podmiotu, imię i nazwisko osoby

reprezentującej podmiot)

……………………………………………

……………………………………………
(adres)

…………………………………………….
(nr telefonu, adres e-mail)

Burmistrz Miasta Milanówka
Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Spacerowa 4
05-822 Milanówek
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OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadzone przeze mnie

przedsiębiorstwo nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji

w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia KE nr 651/2014.

……………………………………………

podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że spadek dochodów osiąganych z prowadzonej

przeze mnie działalności za miesiąc …………………………..** 2020 r. wyniósł ……....%

w stosunku do średniego miesięcznego dochodu za rok 2019.

……………………………………………

podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam:

� Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19***

*Niepotrzebne skreślić

**Do obliczenia procentowego spadku miesięcznych dochodów w stosunku do średniej miesięcznych dochodów
za rok 2019, należy przyjąć dane za miesiąc poprzedzający ten, za który ma zostać udzielona ulga. Przykład:
jeżeli ulga ma zostać udzielona za miesiąc marzec 2020 r., należy przyjąć dane za miesiąc luty 2020 r.

***W przypadku niewystarczającej ilości miejsca w Części C Formularza, informacje tam wskazane należy
uzupełnić w poniższej tabeli:

Tabela 1. Ciąg dalszy Części C pkt 2 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Lp. Wartość pomocy w złotych Data otrzymania
pomocy

Rodzaj i forma
otrzymanej pomocy

Nazwa oraz
adres podmiotu
udzielającego
pomocy

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

……………………………………………

podpis wnioskodawcy


