Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr …………/2020
Dyrektora Gdańskich Nieruchomości
z dnia………………………………

Gdańsk, dnia …………………….

Wniosek nr 1
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
(dane Wnioskodawcy)

………………………………………….
(adres lokalu / nieruchomości gminnej)

Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Prezydent Miasta Gdańska w związku wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,
w ramach posiadanych możliwości wsparcia na mocy art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.) daje możliwość skorzystania
z „Gdańskiego programu wsparcia przedsiębiorców” dla tych z Państwa, których działalność
została czasowo ograniczona w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Przedsiębiorco, zaznacz, w której z wskazanej branży prowadzisz swoją działalność:
polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy
stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych
na miejscu,
związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy,
konferencje,
twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
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Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informują, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których korespondencja dotyczy i mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym
Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych
Osobowych z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub
formularz dostępny na stronie www.nieruchomoscigda.pl.

związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją w szczególności polegającej na prowadzeniu
klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych,
związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania,
związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),
działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej,
działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Zaznacz, jeśli prowadzisz działalność w obiekcie handlowym o powierzchni powyżej 2000 m2
w zakresie handlu detalicznego:
wyrobami tekstylnymi,
wyrobami odzieżowymi,
obuwiem i wyrobami skórzanymi,
meblami i sprzętem oświetleniowym,
sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
artykułami piśmiennymi i księgarskimi.
Wnioskuję o udzielnie ulgi polegającej na zwolnieniu z czynszu najmu / dzierżawy za miesiąc
kwiecień 2020 r. oraz odroczenia tej opłaty za miesiące maj i czerwiec 2020 r.

………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

* Jeśli nie znalazłeś branży, w której prowadzisz swoją działalność powyżej, złóż swój wniosek na
druku „Wniosek nr 2”, zostanie on rozpatrzony indywidualnie na zasadach określonych
w Uchwale NR XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska
i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do
udzielania ulg.
Wniosek można złożyć:
 w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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 w

formie

elektronicznej

wysyłając

podpisany

skan

wniosku

na

adres

sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80254 Gdańsk),
 za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74,
80-254 Gdańsk,
 w formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej zlokalizowanej w budynku Gdańskich
Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.
Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku osób prawnych lub podmiotów figurujących
w KRS przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanej
w KRS, w przypadku działania Wnioskodawcy pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument
pełnomocnictwa.
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