Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

OŚWIADCZENIE
dotyczące przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
za miesiąc kwiecień 2020 r. do 30 września 2020 r.
(dla przedsiębiorców, w tym: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną)

Dane przedsiębiorcy
NIP

REGON

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość
(w przypadku braku numeru PESEL,
proszę podać serię i numer innego dokumentu)

Imię

Nazwisko

Nazwa

Numer tel.*

e-mail*

Adres/siedziba
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

* dane nieobowiązkowe - przedsiębiorca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt w celu załatwienia sprawy

Podstawa prawna


art. 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374):
„Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.”



uchwała Nr XXI/303/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 przedsiębiorcom będącym
podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19 (Dz. Urz. Wojew. Zachodniop. z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz. 1935)

Informacje dodatkowe
1. Przedmiot i zakres działalności:

2. Data rozpoczęcia działalności:

3. Klasa działalności zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885, ze zm.):
4. Forma organizacyjnoprawna przedsiębiorcy:
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników
osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca działalność gospodarczą
5. Forma opodatkowania:
zasady ogólne – pełna księgowość (CIT)
zasady ogólne – podatkowa książka przychodów i rozchodów (PIT)
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
karta podatkowa
6. Stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.:
7. Stan zatrudnienia na dzień ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio
poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczenia, z zastrzeżeniem,
że liczba pracowników korzystających po dniu 29 lutego 2020 r.
z urlopu bezpłatnego nie przekroczyła 3% ogółu zatrudnionych:
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Oświadczenie
Oświadczam, że:
płynność finansowa uległa pogorszeniu odpowiednio (właściwe zaznaczyć X1*):
w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 3.000,00 zł - 25%,
w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 6.000,00 zł - 40%,
w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 10.000,00 zł - 50%,
w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 50.000,00 zł - 75%,
w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę powyżej 50.000,00 zł - 85%,
w miesiącu lutym 2020 r. wykazałem stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym
złożenie oświadczenia w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%;
w okresie udzielenia pomocy ochroniłem miejsca pracy w rozumieniu § 1 pkt 3 uchwały
Nr XXI/303/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r.
na dzień złożenia oświadczenia nie mam zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie
wyższej niż 50 zł

UWAGA!!!
Do oświadczenia należy załączyć „Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”

..............................................................................
Miejscowość, data

*)

..............................................................................
Podpis Przedsiębiorcy

w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej pod pojęciem dochodu należy
rozumieć przychód z danej działalności
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Informacja dla osób fizycznych dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", przekazuje się poniżej
informacje dot. przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd
Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty
w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: iod@um.kolobrzeg.pl,
lub nr tel. 94-35-51-584. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia UE o ochronie
danych oraz uchwały Nr XXI/303/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu
płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych w powodu COVID – 19. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie nr telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a czyli na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji wniosku. Osoba, której dane
przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami
prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla
oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów na podstawie
każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania,
jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu
przetwarzającego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo żądania cofnięcia zgody, dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
8.1. Wobec przysługującego Pani/Panu prawu żądania do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają
zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją ich nie podania będzie brak
możliwości realizacji celu ich przetwarzania, tj. brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak podania nr telefonu i adresu
e-mail nie ma negatywnego wpływu na realizację wniosku z uwagi na dobrowolny charakter podania tych danych.
11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
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