
 

 

 

WÓJT GMINY SĘKOWA 

 

WNIOSEK 
 

o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu 

najmu/dzierżawy za miesiące: kwiecień i maj 2020 r. w stosunku do przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i Nazwisko : …………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………..……………… 

Nazwa przedsiębiorcy …………………………………………………………………………………  

Rodzaj działalność gospodarcza w zakresie (branża) ……………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel ………………….………………. E-mail …………………………………………………….. 

 

2. WNOSZE O ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI DOTYCZYCYCH : 

1. Przedmiot najmu/dzierżawy ……………………………………………………………………….. 

2. Okres wnioskowany (zakreślić wnioskowany miesiąc) : 

 miesiąc kwiecień 2020 r. 

 miesiąc maj 2020 r. 

 

3. INFORMACJA O SPADKU PRZYCHODÓW WNIOSKODAWCY (wpisać właściwe) 

DOT. PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZILI DZAŁALNOŚĆW KWIETNIU 2019 r. 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu kwietniu 2019 r.   .………………… zł 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu kwietniu 2020 r.  …………………. zł 

Procent spadku przychodu netto (bez podatku VAT)    …...…………….. % 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOT. PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZILI DZAŁALNOŚĆ W MAJU 2019 r. 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu maju 2019 r.  .………………… zł 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu maju 2020 r.   …………………. zł 

Procent spadku przychodu netto (bez podatku VAT)    …...…………….. % 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOT. PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY NIE PROWADZILI DZAŁALNOŚCI W KWIETNIU 2019 r. 

Średni miesięczny przychód netto (bez podatku VAT) za styczeń i luty 2020 r.  .…………..…..… zł 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu kwietniu 2020 r.   …………………. zł 

Procent spadku przychodu netto (bez podatku VAT)     …...…………….. % 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

DOT. PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY NIE PROWADZILI DZAŁALNOŚCI W MAJU 2019 r. 

Średni miesięczny przychód netto (bez podatku VAT) za styczeń i luty 2020 r.  .………………… zł 

Przychód netto (bez podatku VAT) w miesiącu maju 2020 r.    …………………. zł 

Procent spadku przychodu netto (bez podatku VAT)     …...…………….. % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Oświadczam, że informacje i oświadczenia zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za złożenie fałszywego oświadczenie lub zatajenie prawdy. 

 

 

 

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

                data           podpis wnioskodawcy 


