Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr …………/2020
Dyrektora Gdańskich Nieruchomości
z dnia………………………………

Gdańsk, dnia …………………….

Wniosek nr 2
…………………………………..
( imię, nazwisko/nazwa)

…………………………………..
( adres zamieszkania/siedziby)

…………………………………..
(NIP, PESEL, REGON )

………………………………………….
(adres lokalu / nieruchomości gminnej)

Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Prezydent Miasta Gdańska w związku wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,
w ramach wsparcia gdańskich przedsiębiorców, daje możliwość skorzystania z „Gdańskiego
programu wsparcia przedsiębiorców” dla tych z Państwa, których działalność nie została czasowo
ograniczona w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566).
Wnioski złożone na druku „Wniosek nr 2” będą rozpatrywane indywidualnie.

Przedsiębiorco, określ o jaką wnioskujesz ulgę (dotyczy wyłącznie opłat z tytułu czynszu najmu lub
dzierżawy, nie dotyczy opłat niezależnych od wynajmującego) :
odroczenie terminu płatności czynszu najmu/dzierżawy na
termin …............................................,

Gdańskie Nieruchomości | ul. Partyzantów 74 | 80-254 Gdańsk I tel. 58 341 76 83 | fax. 58 524 10 85
sekretariat@nieruchomoscigda.pl | www.nieruchomoscigda.pl
Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informują, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których korespondencja dotyczy i mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy
Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym należy
kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie
www.nieruchomoscigda.pl.

rozłożenie na raty płatności czynszu najmu/dzierżawy: ilość rat............, wysokości
raty................., terminy płatności poszczególnych
rat..........................................................................................................
odstąpienie od czynności egzekucyjnych czynszu najmu/dzierżawy na okres do 15 lipca 2020 r.
inne .............................................................................................................................................................
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
.
Przedsiębiorco wskaż, którego miesiąca dotyczy ulga, o którą wnioskujesz:
kwiecień 2020 r.
maj 2020 r.
czerwiec 2020 r.
Przedsiębiorco złóż oświadczenia dotyczące sytuacji ekonomicznej (wg stanu na 31.12.2019 r.)
zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.)
1. Czy na 31 grudnia 2019 r. wnioskodawca zalegał z opłacaniem należności z tytułu
najmu/dzierżawy za okres dłuższy niż 12 miesięcy:
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

2. Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału
zarejestrowanego?
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

3. Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej,
wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

4. Czy zachodzą wobec wnioskodawcy kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

5. Czy wnioskodawca otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

6. Jeśli TAK proszę podać:
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a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania
........................................................................................ .................................................................................
b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, pożyczka, gwarancja, ulga podatkowa,
umorzenie)
….......................................................................................................................................................................
c) nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy
….......................................................................................................................................................................

Uzasadnienie
……………………………..........................................................................................................................................
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......…………………………………………………………………………………………………………………….................................
..........................................................................................................................................................................
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Wniosek można złożyć:
 w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 w formie elektronicznej wysyłając na adres sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego
wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk),
 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk,
 w formie papierowej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej zlokalizowanej w budynku Gdańskich
Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.
Wniosek powinien zostać podpisany przez:
 osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą,
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 osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS
w przypadku osób prawnych. Prosimy o wskazanie numeru KRS w celu ułatwienia weryfikacji
prawidłowości umocowania,
 lub przez pełnomocnika Strony.
W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika konieczne jest załączenie pełnomocnictwa
w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.
.
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