
 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr ……../2020  

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 07 kwietnia 2020 r. 

 

 Wschowa, dnia …………………… 

WNIOSKODAWCA :  

……………………………..   

Adres e-mail: ……………….   

PESEL …………………… 

NIP ………………………..   

REGON …………………..  

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa  

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii, ograniczona 

została moja działalność: 

Polegająca na ……………………………………………………………………………………… 

……… …………………………………………………………………………………………………. 
(Np. handlu detalicznego wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, lub sprzętem AGD itp. ) 

lub inna działalność, która została dotknięta konsekwencjami pandemii ( proszę wskazać rodzaj 

działalności ) ……………………………………………………………………………………………. 

       

Oświadczam, że uznaję w całości moje zobowiązanie z tytułu umowy najmu  lokalu  użytkowego 

znajdującego się w         ………………………………………………………………….... 

/należy podać adres lokalu/ wynikające  z umowy najmu   nr ………………………….. z dnia 

…………………- miesięczny czynsz najmu  wynosi  …………..………zł . 

W związku ze zmniejszeniem  przychodu mojej firmy  za miesiąc …………………… 2020 r.  wnoszę 

o odroczenie płatności czynszu za miesiąc ……………….. na okres trzech miesięcy kalendarzowych.  

 

UZ A S A D N I E N I E     W N I O S K U 

Wskaż w jaki sposób epidemia koronowirusa COVID -19 wpłynęła na Twoją sytuację finansową 

(spowodowała znaczne zmniejszenie przychodu, w tym utratę przychodu, zawieszenie działalności) i 

brak możliwości opłacenia w terminie należności 

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

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

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

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

…………………………… 

 

Adres do korespondencji: 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………..  

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1950 ze zmianami )„ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” oświadczam, że dane i informacje zawarte w niniejszym 

wniosku i w załącznikach są pełne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 …………………………… 
           Podpis Wnioskodawcy 

*)   właściwe oznaczyć X 

**) składają podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania zgodnie z ustawą  

      o rachunkowości 


