
........................................................                                     Przyrów, dn. .................................. 

(Imię i nazwisko/nazwa firmy) 

 

......................................................... 
(Adres) 

 

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

                                                                                                         Wójt Gminy Przyrów 

 

 

 

WNIOSEK 

o ustalenie nowych stawek czynszu najmu/dzierżawy zgodnie z § 2 i § 3 Zarządzenia                   

Nr Or 0050.31.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 24 kwietnia 2020 roku.  

 

               Na podstawie Zarządzenia Nr Or 0050.31.2020  Wójta Gminy Przyrów z dnia                          

24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych      

i dzierżawy gruntów pod działalność usługową, stanowiących własność Gminy Przyrów,                      

w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

wnoszę o *: 

 ustalenie nowej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego pod działalność 

usługową 

 ustalenie nowej stawki czynszu  za dzierżawę gruntu pod działalność usługową  

położonego w: …………………………………………………………..                    

 

Wniosek uzasadniam tym, że1: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

                                                                                                                        

*zaznaczyć właściwy kwadrat X 

1 Krótkie uzasadnienie wniosku. 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że na nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy nr……………………… 

(najmu/dzierżawy)2 z dnia ….………………………… prowadzę działalność w zakresie 

………………………………………………………………………. 

Jest to działalność**: 

 której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona bądź zakazana czasowo na 

skutek ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

 nieobjęta ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która wykazuje spadek przychodów o co najmniej 30% 

obliczony jako stosunek: 

1. obrotów każdego z dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przypadających po dniu 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do 

obrotów każdego z dwóch analogicznych kolejnych miesięcy 2019 roku ; 

2.  obrotów osiągniętych w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym wcześniejszy ze 

wskazanych miesięcy 2020 r.,3  

na dowód czego posiadam stosowne dokumenty które na zgłoszone żądanie organu przedstawię 

do wglądu.4 

 

…………………………………     …………………………………… 

                  (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek wnioskodawcy o zmianę stawek czynszu najmu/dzierżawy rozpatrzono: 

 pozytywnie 

 negatywnie 

*(Właściwe zaznaczyć)

 

 

…………………………………     …………………………………… 

                 (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis rozpatrującego) 

                                                                                                                 

** zaznaczyć właściwy kwadrat X 

2  Niepotrzebne skreślić.  

3  Niepotrzebne skreślić. 

4 Spadek przychodów należy wykazać poprzez przedłożenie dokumentów, z których wynika wysokość przychodu z dwóch dowolnie 

wskazanych kolejnych miesięcy po dniu 01.01.2020 r. w stosunku do miesięcy analogicznych roku ubiegłego lub miesiąca bezpośrednio 

poprzedzającego wcześniejszy ze wskazanych miesięcy bieżącego roku (np. sprawozdanie finansowe, księga przychodów i rozchodów, raporty 

okresowe z kasy fiskalnej, rejestry VAT, inny dokument wykazujący ewidencję przychodów). 
 


