WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY
dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Andrychów prowadzących działalność gospodarczą
(Formularz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach
stanowiących własność Gminy Andrychów, którzy utracili dochód w związku z zagrożeniem
epidemicznym.)
I. DANE WNIOSKODAWCY:
Prosimy o podanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie:
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy (firma):
NIP, REGON, KRS:
Siedziba i adres:
Telefon kontaktowy, e-mail:

II. MIEJSCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
Należy wskazać adres lokalu stanowiącego własność Gminy Andrychów, w którym
przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą:
Adres lokalu:
Powierzchnia lokalu:

III. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
Należy wskazać, czy działalność gospodarcza prowadzona w lokalu jest objęta
ograniczeniami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), w § 6 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)
oraz w § 8 ust. 1 pkt 1 i § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566 z późn. zm.):
działalność jest objęta ograniczeniami,
działalność nie jest objęta ograniczeniami.

IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY:
Można wskazać tylko jedną z form pomocy (skorzystanie z jednej formy pomocy
uniemożliwia ubieganie się o inne formy pomocy):
obniżenie czynszu,
zwolnienie czynszu,
odroczenie płatności rat czynszu.

Data i podpis Wnioskodawcy:

Do wniosku załączam:
oświadczenie najemcy lokalu potwierdzające skalę utraty dochodu,
oświadczenie najemcy z propozycją harmonogramu spłaty rat czynszu.

Trzy kroki przedsiębiorcy do uzyskania pomocy
Pobierz wzór wniosku o udzielenie pomocy
Wzór wniosku o udzielnie pomocy został opracowany i jest dostępny na stronie internetowej
www.andrychow.eu. Wzór nie jest obowiązkowy, ale zawiera wszystkie elementy wymagane
Zarządzeniem Nr 147/20 Burmistrza Andrychowa z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie
określenia form udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Andrychów.
Zadzwoń do Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego przy ul. Starowiejskiej 22b w
Andrychowie
Obsługa przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy będzie świadczona
w godzinach pracy Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego pod numerem telefonu 33 875-3168.
Wypełnij, podpisz i wyślij wniosek
Korzystając z wersji elektronicznej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz
z wymaganymi

załącznikami

odwzorować

cyfrowo

i

wysłać

na

adres

e-mail:

info@andrychow.eu
Korzystając z wersji papierowej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami

złożyć

na

Dzienniku

Podawczym

w

siedzibie

Urzędu

Miejskiego

w Andrychowie przy ul. Rynek 15 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski
w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

