
                                                                                          Zgorzelec, dnia …….......................... 
 
Nazwa firmy          
 
Adres 
 
NIP 
 
tel. kontaktowy 
        

Do Burmistrza Miasta Zgorzelec 
Urząd Miasta Zgorzelec 
ul. Domańskiego 7 
Zgorzelec 

 
WNIOSEK 

ULGA CYWILNOPRAWNA 
 
 

1. Przedsiębiorco, wskaż czy  jesteś w którejś z wymienionych grup (proszę zaznaczyć 
właściwe): 

 polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym 

przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego 

menu, spożywanych na miejscu;  

 związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, 

kongresy, konferencje; 

 twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;  

  związanej ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów 

tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness; 

 związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów 

filmowych;  

 związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc 

krótkotrwałego zakwaterowania; 

 związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych); 

 działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej; 

 działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego; 

 związanej z prowadzeniem salonów fryzjerskich, kosmetycznych lub studia tatuażu  

 



lub   
 
prowadzisz inną działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii (wskaż jaka 
to działalność)  

 

 
Na podstawie art. 55  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U.  
z 2019 poz. 869 z późn. zm.)  i  Uchwały nr 388/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 08 czerwca 
2010 roku, wnoszę: 
 

 udzielenie ulgi w stosunku do zobowiązania z tytułu czynszu  
za dzierżawę  gruntu,  stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zgorzelec,  objętego umową 
dzierżawy nr …………………………………................................... z dnia ……………………………..…………  
za okres od  1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. 
 
2. Przedsiębiorco, określ o jaką wnioskujesz ulgę (proszę zaznaczyć właściwe): 
 

  odroczenie terminu płatności za okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku  
z terminem spłaty do 30 września 2020 roku 
 
lub   

 
 rozłożenie na raty zobowiązania za okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku  z 

terminem spłaty do 15 grudnia 2020 roku 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(proszę podać liczbę lub/i wysokość rat) 

 
w ramach pomocy de minimis  
Uzasadnienie: 
 
 



3. Wystarczy, że dołączysz następujące dokumenty:  

• Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
• Oświadczenie o uzyskanie lub nieuzyskaniu pomocy de minimis 
• Sprawozdanie finansowe (zestawienie przychodów, rozchodów, rachunek zysków  

i strat) za rok 2019 
• Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę 

płynności finansowej. 
 
 

4. Wniosek  można złożyć: 

a) w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem 
zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

b) w formie elektronicznej wysyłając na adres urzad@zgorzelec.eu podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W temacie maila prosimy wpisać Zgorzelecki 
Pakiet Pomocy 

c)  za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec 

d) podpisany wniosek z załącznikami, zapakowany w kopertę opisaną „Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami”, można także osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta i złożyć  
w okienku podawczym lub wrzucić do skrzynki podawczej w holu urzędu.    
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