
 

 

 

 

Nazwa firmy  
         Tczew, data............. 
Kod PKD   

Adres 
 
NIP 
 

Tel. Kontaktowy 

        

                                                                                                    Prezydent Miasta Tczewa 

       Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 

Urzędu Miejskiego w Tczewie 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

 

 
  
1. Proszę o  wskazanie  właściwej działalności (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; 

 

lub handlu detalicznego :  

 

  wyrobami tekstylnymi; 

  wyrobami odzieżowymi; 

  obuwiem i wyrobami skórzanymi;  

 meblami i sprzętem oświetleniowym;  

 sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; 

 artykułami piśmiennymi i księgarskimi;  

 

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



 
 
 

Wnoszę o udzielenie ulgi w stosunku do zobowiązania z tytułu: 

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

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

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

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

 

za okres od ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

w kwocie: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Proszę o określenie o jaką wnioskujesz ulgę (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

 umorzenie należności: 

 

za okres od …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 odroczenie terminu płatności na okres: 

 

              ……………………………………………………………………… 
      (proszę podać liczbę miesięcy/maksymalnie 6 miesięcy) 

 
lub   
                             

 rozłożenie na raty 

 ……………………………………………………………………… 
      (proszę podać liczbę lub/i wysokość rat, maksymalnie 24 miesięczne raty) 

 

w ramach pomocy de minimis.  

 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  

 Oświadczenie o stanie majątkowym  (dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą)- stanowiące zał. nr 1, 

 Oświadczenie przedsiębiorcy- stanowiące zał. nr 2, 

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

 Sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy (np. zestawienie przychodów, rozchodów), 

 Dokumenty finansowe lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej za okres 
którego wniosek dotyczy. 

 



 

 

4. Wniosek  można złożyć: 

Wniosek wraz z załącznikami może być złożony w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub właściwej 

jednostce organizacyjnej: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego, 
2) drogą elektroniczną za pomocą platformy e-Puap podpisany profilem zaufanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
3) drogą elektroniczną w formie skanu przesłanego na adres poczty elektronicznej: 

info@um.tczew.pl , podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
4) osobiście w sytuacji braku możliwości złożenia wniosku w inny sposób, z uwzględnieniem 

aktualnie obowiązujących zasad składania pism i kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Tczewie lub jednostek organizacyjnych.  

 

5. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub przez 

pełnomocnika Strony. 

 

 

 

 

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

(data i miejsce)                                                                                (podpis i pieczęć)  


