
Załącznik  

do uchwały nr XXXI/173/2021 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

 

WNIOSEK 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

za marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. 

 

 

A. Informacje dotyczące podmiotu objętego pomocą 

 

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym): 

 

 

 

Identyfikator podatkowy /NIP/ 

  
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dot. podatku od nieruchomości (imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe, nr tel.) 

 

 

 

 

B. Oświadczenie o spełnieniu warunków pomocy dotyczącej zwolnienia podatku od 

nieruchomości 

 

Wskazanie okresu, którego dotyczy oświadczenie przedsiębiorcy (możliwe jest zaznaczenie 

wszystkich pól lub tylko pól wybranych): 

□ podatek za marzec 2021 r. 

□ podatek za kwiecień 2021 r. 

□ podatek za maj 2021 r. 

□ podatek za czerwiec 2021 r. 

Wskazanie rodzaju prowadzonej przeważającej działalności na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

□ 55.10.Z 

□ 55.20.Z 

□ 56.10.A  

□ 56.30.Z 

□ 93.11.Z 

□ 93.13.Z 

 

Spadek przychodów: 

□ przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 40 % w ciągu dwóch dowolnie 

wybranych kolejnych miesięcy*, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do 

dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 

miesięcy roku poprzedniego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 

w 2020 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności 

gospodarczej. 



 
*za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym 

niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 

 

 

□ Przy wniosku przedkładam załącznik nr 3 „Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2010 r. w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. 

U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………  ……………………………………………………………  

       (data)    (pieczątka i podpis wnioskodawcy z podaniem imienia 

i nazwiska/ podpis osoby upoważnionej z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska) 


