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Burmistrz Sokółki
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka
I.

Jestem przedsiębiorcą który na dzień 14 marca 2020 r. i wcześniej prowadził poniżej
wymieniony rodzaj działalności, podlegający czasowemu ograniczeniu:



polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub
gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w
Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do
obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 82.30.Z),
twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 90.0),
związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i
klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
59.14.Z),
związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
56.30),
związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 96.02.Z),
związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w
podklasie 96.09.Z),
usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.04.Z),
związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 238);













lub
jestem przedsiębiorcom nie zaliczającym się do grup, o której mowa powyżej, który:


odnotował spadek obrotów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa podatkowego, o więcej niż 50 %
łącznie w kwietniu 2020 r. w porównaniu do kwietnia roku 2019.

II. Wnioskuję o:






odroczenie terminu płatności podatku
rozłożenie zapłaty podatku na raty
umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za II kwartał 2020 r. w
całości,
umorzenie w 50 % zaległości w podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za II kwartał 2020 r.

III.
PKD – klasa przeważającej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz.U.
z
2007r.,
nr
251,
poz.1885
ze.zm.) ...............................................................................................
lub
moje przychody w miesiącu kwietniu 2020 r. wyniosły………………………………………
zł
analogicznie w miesiącu kwietniu roku 2019…………………………………………………..zł
tym samym nastąpił spadek obrotów o ……………..%.
IV. Uzasadnienie wniosku (należy wskazać skutki ogłoszenia stanu epidemii w związku
z zakażeniami koronawirusem COVID-19 dla prowadzonej działalności gospodarczej
np.: konieczność zaprzestania lub ograniczenia działalności, zawieszenie działalności,
zmniejszenie sprzedaży itp.) ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………….……….
Załączniki:
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej
pomocy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy
Dokumenty finansowe potwierdzające spadek obrotów w miesiącu kwietniu 2020 r. i 2019 r.
………………….….……………………..………………….
podpis wnioskodawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji przedsiębiorstwa)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję:
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce,
Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail:
iod@sokolka.pl
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), w związku z wykonywaniem czynności i

zadań wynikających z przepisów prawa, tj. realizacji spraw dotyczących wymiaru, poboru i zwrotu podatków i
opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i trwały zarząd gruntem, opłaty
przekształceniowej, wydawania zaświadczeń oraz udzielania ulg z tytułu wymienionych podatków i opłat na
podstawie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach z dnia 13 września 1996r., oraz innych przepisach wykonawczych i regulacjach szczegółowych;
- podjęcia innych działań wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO);
4/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo jej cofnięcia w
dowolnym momencie . Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
5/ W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/ Pana
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
Miejskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Sokółki.
6/ Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w
pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa
7/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
8/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
9/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

