Załącznik nr 2
do zasad funkcjonowania pakietu pomocowego
dla najemców lokali użytkowych
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy/ dane Wnioskodawcy)
………………………………………………………………………………………………………
(NIP)
……………………………………………………………………………………………………….
(adres siedziby firmy)
………………………………………………………………………………………………………
(adres korespondencyjny)
……………………………………………………………………………………………………...
(adres e-mail)
………………………………………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska 23/25
01-808 Warszawa

Wniosek o przedłużenie obniżki stawki czynszu za lokal użytkowy
W związku z Uchwałą nr

/

Zarządu Dzielnicy Bielany z dnia …………………. oraz pismem

ZGN.III.ZL.-….424.9270.2020 z dnia …………………………. zwracam/y się z wnioskiem o przedłużenie obniżki czynszu
o kolejny miesiąc : (data od – do) …………………………………………………………………………………………………………………………
z powodu dalszego pogorszenia sytuacji finansowej firmy spowodowanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wynajmowanego lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr umowy: ……………………………………………………………………… z dnia ………………………………………………………………………..
Rodzaj prowadzonej działalności (opis):
………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Krótki opis sytuacji firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres
(miesiąc/rok
poprzedni)

Dochód

Okres
(miesiąc/rok
porównywany)

Dochód

% spadek obrotów

Załączniki (m.in. dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające straty finansowe, zawieszenie działalności,
oświadczenia): tj. kopie paragonów z kas fiskalnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na otrzymywanie korespondencji drogą mailową na adres e-mail podany
we wniosku.

………………………………………………………………………………………………………..
(podpis/y Wnioskodawcy/ów)

*niewłaściwe skreślić

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
§ 1.„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
do lat 3”.
§ 6. „ Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”
„Zapoznałem/łam się z przedstawioną powyżej treścią art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej
za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy”.

Data wypełnienia:
└───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┴───┴───

Podpis Wnioskodawcy:
…………………………………………………………………….

