
Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr703/2020 
Prezydenta Miasta Świnoujście 
z dnia 02 listopada 2020 r. 

Świnoujście, dnia…………………………… 
 

……………………………………………………. 
Nazwa firmy 
……………………………………………………. 
NIP i REGON 
……………………………………………………. 
Nr KRS 
……………………………………………………. 
Siedziba firmy 
 
…………………………………………………………..       
       ………………………………………. 
Nr telefonu               Adres e-mail 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres i numer lokalu, którego wniosek dotyczy/umowa nr  (..) z dnia…………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj działalności prowadzonej na gruncie gminnym/Skarbu Państwa  
 
 

Wniosek w sprawie czasowego ustalenia stawki czynszu 
 

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujścia nr 703/2020 z dnia 02 listopada 
2020 r. wnoszę o ustalenie stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnej/Skarbu Państwa 
wg zasad określonych we wskazanym powyżej zarządzeniu. 

 
Uzasadnienie 

Powodem złożenia wniosku jest:  
(*zakreślić rodzaj uzasadnienia) 
 
*1/ zaprzestanie prowadzenia działalności zarobkowej w dzierżawionym/najmowanym przedmiocie umowy w związku z 
epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - działalność gastronomiczna PKD 56.30, 56.10A - dotyczy stawki 
1,00 zł netto. 
 
*2/ ograniczenie prowadzenia działalności gastronomicznej PKD 56.30, 56.10A – podmioty prowadzące nadal działalność 
zarobkową w dzierżawionym/najmowanym przedmiocie umowy – którzy świadczą usługi polegających na 
przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu - dotyczy stawki 50% netto 
dotychczasowego czynszu. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 703/2020 i wobec poddzierżawcy/najemcy/podmiotu 
korzystającego z nieruchomości zastosuję takie same zasady ustalania czynszu jakie Gmina/Skarb Państwa 
zastosowała ustalając wysokość mojego czynszu dzierżawnego. 
 
Zobowiązuję się do pisemnego/mailowego poinformowania Wynajmującego/ Wydzierżawiającego o wszelkich 
okolicznościach faktycznych mających wpływ na zastosowaną nową stawkę czynszu, w terminie 3 dni roboczych od 
dnia ich zaistnienia.  
 
Oświadczam,  że od dnia …..………….. w dzierżawionym/najmowanym obiekcie nie prowadzę innej działalności 

zarobkowej. 
  
Proszę o przesłanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku na adres e-mail:  
 
………………………………………………………………. 
 

………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej do złożenia 

wniosku 
 



 
 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej 
zakresie przez Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście w celach realizacji 
wniosku.  
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej 
http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846 oraz www.osir.swinoujscie.pl/ochrona-danych-
osobowych. 
 

 
……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę** 

**Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na 
temat wyrażenia zgody. 
 


