
                                                                                                                 Powidz, dnia …………. 2020r.    

                                          

                                                                                                                  Do Wójta Gminy Powidz 

Wniosek o umorzenie/ rozłożenie/odroczenie raty płatności podatku od nieruchomości /czynszu 

w związku z  przeciwdziałaniem skutkom COVID -19 dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Powidz  

I.  

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….…… 

2. Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………….  

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

3. NIP ………………………………….            4. REGON …………………………………………. 

5. Siedziba firmy………………………………………………………………………………………. 

6. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej…………………………………………………… 

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

7. Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………  

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

8. Telefon   ……………………………………… 

 

II.  Wnioskuję o: 

 Umorzenie ………….raty podatku od nieruchomości w wysokości ……………….. , której 

termin płatności minął ……………………………….  

 

 

 Rozłożenie na raty  płatności ………………….. raty   podatku od nieruchomości                                      

w wysokości ………………..; 

 

Proszę o podanie  wnioskowanej ilości rat spłaty zobowiązania ……… i harmonogramu spłaty 

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

 

 Przesunięcie terminu płatności ………. raty podatku od nieruchomości w wysokości 

……………….. 

Proszę o podanie terminu, w którym jest Pan/i w stanie dokonać zapłaty zobowiązania. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 Umorzenie  ……………. raty  czynszu za okres  dzierżawny ……………….. w wysokości 

……………….. , której termin płatności minął ……………………………….; 

 

 

 Rozłożenie na raty płatności ………………….. raty  czynszu dzierżawnego  za okres 

dzierżawny …….…   w wysokości ………………..; 

Proszę o podanie  wnioskowanej ilości rat spłaty zobowiązania ……… i harmonogramu spłaty 

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

 



 Przesunięcie terminu płatności ………. raty czynszu  za okres dzierżawny ………………..                      

w wysokości ………………..; 

Proszę o podanie terminu, w którym jest Pan/i w stanie dokonać zapłaty zobowiązania. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

III.  

1.Informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę: 

 Rok rozpoczęcia działalności …………………………………………………………… 

 Rodzaj działalności gospodarczej ………………………………………………………. 

 Przeważające PKD ……………………………………………………………………… 

 Ilość pracowników zatrudnionych na dzień składania wniosku:……………………….. 

 Działalność gospodarcza: 

 zawiesiłem/zlikwidowałem  z dniem …………. 

 nie zawiesiłem/ nie zlikwidowałem. 

 

Wysokość miesięcznych przychodów  w zł * 

Lp. Miesiąc 2019 2020 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

*Należy wykazać przychód za co najmniej za cztery  kolejne miesiące poprzedzające miesiąc, w których ubiegają się Państwo 

o umorzenie/ rozłożenie/odroczenie rat podatku/czynszu oraz przychód w analogicznych miesiącach roku poprzedniego  

 

 

 

2.  Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności przez Państwa firmę związane z stanem 

zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, wprowadzone przepisami prawa:   

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

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

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

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

 

IV. Inne informacje i uwagi:  

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

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



 

 

 

IV. Oświadczam, że: 

 Nie korzystam z innych form wsparcia przedsiębiorców związanych z sytuacją epidemii 

COVID-19 

 Korzystam z innych forma wsparcia przedsiębiorców związanych z sytuacją epidemii 

COVID-19, wymień jakich: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam pod rygorem odpowiedzialności z art. 56 §1 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz.19) w myśl którego Podatnik, który składając 

organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje 

nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez 

co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie  oraz z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, zgodnie 

z którym „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3”. 

 

………………………………….   ……………………………………… 

Miejsce i data       Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Informacje:  

1. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa oraz Uchwałą Nr XXXI/198/10 Rady Gminy Powidz z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Ordynacja podatkowa - przypadających Gminie Powidz lub jej jednostkom organizacyjnym 

2. W przypadku wnioskowania o umorzenie  podatku od nieruchomości  oraz umorzenia czynszu dzierżawnego wniosek 

może zostać złożony wyłącznie po upływie terminu płatności.  

3. Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości,  czynszu dzierżawnego  oraz o  zmianę 

terminu płatności  raty podatku od nieruchomości, raty czynszu dzierżawnego, może zostać złożony przed upływem 

terminu płatności.  

4. Umorzenie zaległości może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego.  

5. Wnioskodawca może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość danych zawartych 

we wniosku.  

6. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Powidz uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Powidz, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19, przedsiębiorcy  których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek zakazu lub 

ograniczenia działalności gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii COVID-19, a wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, raty podatku przypadające w maju i  czerwca, płatne będą do końca września. 

Trzeba będzie złożyć oświadczenie na odrębnym druku, żeby potwierdzić chęć skorzystania z przesunięcia terminu 

płatności. Dla skorzystania z tego przesunięcia, nie będzie trzeba składać odrębnie niniejszego wniosku.  

7. Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (pomoc publiczna).  


