
 Gdańsk , dnia ……………………………….. 

 

Imię i nazwisko/Nazwa Podatnika                                                               

………………………………………………………………    

Adres: 

………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

 

NIP: ………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy: 

……………………………………………………………….. 

e- mail: 

…………………………………………………………………. 

Prezydent Miasta Gdańska 

Za pośrednictwem: 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

ul. Partyzantów 36 

80-254 Gdańsk 

        

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI 

 

Na podstawie art. 64 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Finanse publiczne (Dz. 

U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania 

niepodatkowego z tytułu (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

    opłaty za zajęcie pasa drogowego 

    opłaty za korzystane z przystanków  

 

za okres od………………….* 2020 roku do……………..……..2020 roku w wysokości 

………………………………………………. 

*(może dotyczyć płatności wymagalnych od marca)  

 

Określenie rodzaju  ulgi objętej  wnioskiem (proszę zaznaczyć właściwe): 

 

 odroczenie terminu płatności na okres: 

 

  3 miesięcy   4 miesięcy         5 miesięcy            6 miesięcy  

                             

 rozłożenie na raty 

 ……………………………………………………………………… 

      (proszę podać liczbę lub/i wysokość rat, maksymalnie do końca października 2020 r.) 

 

 umorzenie odsetek od ww. zaległości, 

 

w ramach pomocy de minimis  

 



Uzasadnienie : 

Należy wskazać, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na sytuację finansową 

przedsiębiorstwa oraz wykazać brak możliwości opłacenia w terminie należności. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis: 

Oświadczam, iż w roku 2020 oraz w ciągu 2 (dwóch)  poprzedzających go lat:   

o otrzymałem pomoc de minimis w wysokości (podać wartość w zł i w euro) 

………………………………………………………………………………….. 

o nie otrzymałem pomocy de minimis.    

Oświadczam, pod odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz.U.z 2019 poz.1950 ze zm), o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.    

……………………………………………….. 

                                                                                                              podpis Podatnika 



Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  

 Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  

 Dokumenty finansowe przedstawiające aktualną sytuację finansową za I kw. 2020 roku ( 

jeżeli wniosek będzie składany w terminie późniejszym należy złożyć dokumenty za 

ostatni zamknięty miesiąc)  oraz  inne dokumenty obrazujące pogorszenie płynności 

finansowej  (np. dane porównawcze za I kwartał 2019r.)  

 Oświadczenie w sprawie rodzaju prowadzonej działalności oraz stanu zatrudnienia 

 

Wniosek  można złożyć: 

a) w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP organu 

podatkowego, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, lub 

b) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gdański Zarząd 

Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk. 

Ważne!  

Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491) oraz z uwagi na 

ograniczenia sposobu  przemieszczania się osób,  wniosku nie można dostarczyć osobiście do tut. 

Urzędu. 

 

 

Wniosek o udzielenie ulgi powinien zostać podpisany: 

 

- przez Podatnika (w przypadku osób prawnych – przez osoby uprawnione do reprezentacji 

zgodnie z  KRS)  

- przez Pełnomocnika Podatnika (w sytuacji gdy Podatnik działa przez Pełnomocnika do 

wniosku winien dołączył oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa 

należy opłacić 17 zł opłaty skarbowej).    

 

 

 

Oświadczenie  w sprawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz stanu 

zatrudnienia. 

 

1. Prowadzę działalność   (proszę zaznaczyć właściwe): 

  polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach 

lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na 

miejscu (PKD 56.10);  

  związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, 

konferencje (PKD 82.3); 

  twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0);  

 związaną ze sportem,  rozrywką,  rekreacją (PKD 93.0).  w szczególności polegającej na 

prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych  oraz  basenów, siłowni, klubów 

fitness; 



  związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalnością klubów filmowych (PKD 

59.14.Z);  

  związaną prowadzeniem hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.1);     

  archiwów, muzeów  oraz pozostałej działalności kulturalnej (PKD 91) 

 

lub  prowadzę inną działalność, która została dotknięta negatywnymi  konsekwencjami 

ekonomicznymi z powodu COVID 19  (proszę wskazać jaka to działalność): 

 

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

 

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

 

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

 

2.Stan zatrudnienia :  

   a. na koniec lutego 2020 

 liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na umowę o pracę  ……………….., 

 liczba osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej …………., 

 b. na dzień złożenia wniosku : 

 liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na umowę o pracę ……………. 

 liczba osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej………….. 

 

Oświadczam, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 

233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (t.jDz.U.2019 poz.1950 ze zm).    

 

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

                                                                                               podpis Podatnika 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: 

iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania postanowienia 

lub decyzji administracyjnej, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

GZDiZ, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub 

IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania 

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

mailto:iod@gzdiz.gda.pl

