
                                                 Kościan, dnia …......................
Imię i nazwisko/Nazwa.....................................................

…………………………………………………………..

Adres :.............................................................................

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

Telefon, e-mail:..............................................................

PESEL/NIP...................................................................

 Burmistrz 
Miasta Kościana
al. T. Kościuszki 22
64-000 Kościan

WNIOSEK

o udzielenie ulgi w zapłacie opłaty z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę
w ramach wsparcia dla przedsiębiorców miasta Kościana*

1. Wnoszę o przyznanie ulgi w zapłacie opłaty:

 która będzie stanowiła pomoc de minimis

 która nie będzie stanowiła pomocy de minimis

w formie**
 odroczenia terminu płatności na okres:

 3 miesięcy

od ustawowego terminu płatności opłaty,

 rozłożenia na raty zapłaty opłaty:

Liczba proponowanych rat (maksymalnie 6)...........

Proponowany harmonogram spłaty (maksymalnie płatność ostatniej raty 15 grudnia 2020 r.):

...........................................................................

...........................................................................
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...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

 umorzenie opłaty w części lub całości 

Do wniosku załączam: 

1. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy w roku, w którym  

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat***  

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis***

3. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych****

4. ….....................................................................

                                                                                 ….............................................................
                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy/ów, 

                                                                                               zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji)

* dotyczy nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
** właściwe zakreślić
*** dotyczy podmiotów ubiegających się o ulgę, która będzie stanowiła pomoc de minimis
**** dotyczy tylko podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości
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CZĘŚĆ II Wniosku do Burmistrza Miasta Kościana o udzielenie ulgi w ramach wsparcia dla 
przedsiębiorców miasta Kościana

Dane dotyczące prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej:

Pełna nazwa podmiotu:

........................................................................................................................................................

Adres/y prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

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

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

Uzasadnienie wniosku do Burmistrza Miasta Kościana
o udzielenie ulgi w zapłacie opłaty z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę

w ramach wsparcia dla przedsiębiorców miasta Kościana

(należy wskazać skutki ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem COVID-19 dla 
prowadzonej  działalności  gospodarczej  np.:  konieczność  zaprzestania  lub ograniczenia  działalności, 
zawieszenie działalności, zmniejszenie sprzedaży itp.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Data sporządzenia (dzień-miesiąc-rok): …....................

Czytelny podpis wnioskodawcy/ów,
zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji)...............................................................................................
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CZĘŚĆ III Wniosku do Burmistrza Miasta Kościana o udzielenie ulgi w ramach wsparcia dla  
przedsiębiorców miasta Kościana

OŚWIADCZENIE  O AKTUALNYM STANIE MAJĄTKOWYM WNIOSKODAWCY

I.  Uzyskane przychody i dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej:
1. Styczeń 2019 

przychód w wysokości:.......................PLN 
dochód w wysokości.......................... PLN

2. Luty 2019 
przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

3. Marzec 2019
przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

4. Kwiecień 2019 (dla wniosków składanych w miesiącu maju 2020 roku)

przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

5. Maj  2019 (dla wniosków składanych w miesiącu czerwcu 2020 roku)

przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

6. Styczeń 2020 
przychód w wysokości:.......................PLN 
dochód w wysokości.......................... PLN

7. Luty 2020 
przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

8. Marzec 2020
przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

9. Kwiecień 2020 (dla wniosków składanych w miesiącu maju 2020 roku)

przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

10. Maj  2020 (dla wniosków składanych w miesiącu czerwcu 2020 roku)

przychód w wysokości:.......................PLN
dochód w wysokości.......................... PLN

Data sporządzenia (dzień-miesiąc-rok): …....................

Czytelny podpis wnioskodawcy/ów,
zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji)...............................................................................................
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CZĘŚĆ IV Wniosku do Burmistrza Miasta Kościana o udzielenie ulgi w ramach wsparcia dla 
przedsiębiorców miasta Kościana

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
przyjmuję do wiadomości, że:

• administratorem  podanych  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Miejskim  Kościana  jest: 
Burmistrz  Miasta  Kościana  ,  Al.  Tadeusza  Kościuszki  22  ,  64-000  Kościan  ,  tel.  65  5122  030,  mail:  
koscian@koscian.pl,

• dane  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do 
wypełnienia  obowiązku prawnego  ciążącego  na  administratorze,  w  celu  realizacji  zadań  niezbędnych do 
obsługi  wniosku  do  Burmistrza  Miasta  Kościana  o  udzielenie  ulg  w  formie  obniżenia  opłat  za  
najem/dzierżawę w ramach wsparcia dla przedsiębiorców miasta Kościana.

• podanie danych jest  obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest  brak rozpatrzenia 
wniosku  o  udzielenie  ulg  w  formie  obniżenia  opłat  za  najem/dzierżawę  w  ramach  wsparcia  dla  
przedsiębiorców miasta Kościana ,

• celem przetwarzania danych jest obsługa wniosku do Burmistrza Miasta Kościana o udzielenie ulg w formie  
obniżenia opłat za najem/dzierżawę w ramach wsparcia dla przedsiębiorców miasta Kościana,

• odbiorcami  danych  mogą  być  podmioty  przetwarzające  dane  na  podstawie  prawa  lub  na  zlecenie 
administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

• dane przechowywane będą przez okres 10 lat do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującym Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt .

• w  oparciu  o  przetwarzane  dane  nie  będzie  miało  miejsca  zautomatyzowane  podejmowanie  decyzji  ani 
profilowanie,

• przysługuje  prawo do  żądania  dostępu  do  danych oraz  do ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania, 
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

• we  wszystkich  sprawach  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  realizacji  przysługujących  praw 
związanych  z przetwarzaniem  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  wyznaczonym  inspektorem 
ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu
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