ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020
WÓJTA GMINY GODÓW
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie ulg w zapłacie podatku od nieruchomości dla określonej grupy przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami)
Zarządzam
§ 1. Wprowadzenie uproszczonych zasad udzielania ulg osobom prowadzącym działalność gospodarczą na
terenie gminy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, zgodnie z załącznikiem.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Godów
mgr inż. Mariusz Adamczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ....................
Wójta Gminy Godów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Zasady udzielania ulg osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID- 19
§ 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Godów, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu, w związku z negatywnymi skutkami wywołanymi COVID - 19, może ubiegać się o ulgę
w zapłacie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej w obszarze:
1. usług gastronomicznych - restauracje, kawiarnie, bary,
2. usług fryzjerskich,
3. usług kosmetycznych,
4. usług rehabilitacyjnych,
5. usług stomatologicznych,
6. usług protetycznych,
7. usług hotelarskich.
§ 2. 1. Podatnik, prowadzący działalność w obszarze określonym w § 1 może złożyć wniosek odnośnie:
1) odroczenia terminu zapłaty płatności podatku od nieruchomości - druk nr F 01/KP, stanowiący załącznik A.
2) rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości - druk nr F 02/KP, stanowiący
załącznik B.
2. Termin do odroczenia zapłaty podatku oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowej nie może być
dłuższy niż 30 września 2020 roku.
§ 3. W związku z tym, iż udzielenie ulgi stanowi pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
otrzymane w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór na
stronie BIP Urzędu Gminy);
2. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór
określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przestawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy).
§ 4. 1. Składanie wniosków:
1) Z podpisem osoby upoważnionej do złożenia wniosku:
a) Skrzynka podawcza przy drzwiach urzędu;
b) Przesyłka listowa;
2) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wniosek
powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elekrtoniczym, podpisem zaufanym.
§ 5. Udzielanie informacji w sprawach ulg:
1. telefonicznie: 32 4765 065 wew. 44;
2. poczta elektroniczna: daria.mokry@godow.pl
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Załącznik Nr A do Załącznika Nr 1

Wójt Gminy Godów
Wniosek podatnika podatku od nieruchomości o odroczenie terminu płatności
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko podatnika : ……………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska współwłaścicieli: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………..
Siedziba firmy: ……………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu (1): …………………………………….
Adres mailowy do kontaktu (1) : ………………………………………
(1) – podanie dobrowolne, ale ułatwi kontakt, odnośnie złożonego wniosku

Numer NIP: ………………………..

Numer REGON: ………………………….

Numer KRS: ……………………………….
Liczba osób zatrudnionych (bez właściciela firmy):
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę –
na dzień składania wniosku
w osobach
w przeliczeniu na pełny
etat

Zatrudnienie na podstawie umowy
cywilnoprawnej – liczba osób

Przedmiot wniosku:
Zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za 2020 rok w
kwocie …………………….. – dotyczy raty płatnej do dnia/dni ………..………… w terminie do dnia
……………………….. (nie dłużej niż do 30 września 2020 roku ).
Uzasadnienie wniosku – należy wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na
sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
1
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
( w przypadku braku możliwości zapisania całego uzasadnienia można dołączyć odrębny dokument)
Ocena finansowa (proszę wypełnić wg miesiąca składania wniosku):
Dane finansowe:
średnia kwota na

średnia za m-ce: styczeń

miesiąc poprzedzający

m-c za 2019 rok

– ………….. 2020 roku

złożenie wniosku:
……………………..

1
przychody

2

3

4

koszty

Informacja dotycząca wypełnienia:
Kolumna 2: Średnia: suma przychodów i kosztów za wskazany okres podzielona przez liczbę
miesięcy (12 m-cy lub okres prowadzenia działalności).
Kolumna 3: Średnia za m-ce: styczeń - ……………..2020 roku
Średnia – suma podzielona przez liczbę podanych miesięcy
a) wniosek składany w kwietniu: styczeń – luty 2020 roku
b) wniosek składany w maju: styczeń – marzec 2020 roku
Kolumna 4: miesiąc poprzedzający złożenie wniosku - wniosek składany w kwietniu – obroty za
miesiąc marzec
"Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym."

………………………………………………….
( miejscowość i data wypełnienia)

…………………………………………………….
(podpis składającego/ych wniosek)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd
Gminy Godów informuje że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53,
tel. 32 476 50 65.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@godow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, określonych
m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności w celu uzyskania
ulgi w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych (JRWA). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) jeśli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wyłącznie podanie nr telefonu oraz adresu e-mail jest
dobrowolne, lecz może być niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
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Wójt Gminy Godów
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
z tytułu podatku od nieruchomości
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko podatnika : ……………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska współwłaścicieli: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………..
Siedziba firmy: ……………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu (1): …………………………………….
Adres mailowy do kontaktu (1) : ………………………………………
(1) – podanie dobrowolne, ale ułatwi kontakt, odnośnie złożonego wniosku

Numer NIP: ………………………..

Numer REGON: ………………………….

Numer KRS: ……………………………….
Liczba osób zatrudnionych (bez właściciela firmy):
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę –
na dzień składania wniosku
w osobach
w przeliczeniu na pełny
etat

Przedmiot wniosku

Zatrudnienie na podstawie umowy
cywilnoprawnej – liczba osób

(nie dłużej niż do 30 września 2020 roku )

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok:…………………………..
Spłata nastąpi w następujących terminach i kwotach:
kwota

termin zapłaty

1
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Uzasadnienie wniosku – należy wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na
sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku braku możliwości zapisania całego uzasadnienia można dołączyć odrębny dokument)
Ocena finansowa (proszę wypełnić wg miesiąca składania wniosku):
Dane finansowe:
średnia kwota na

średnia za m-ce: styczeń

miesiąc poprzedzający

m-c za 2019 rok

– ………….. 2020 roku

miesiąc złożenia
wniosku:
……………………..

1
przychody

2

3

4

koszty
Informacja dotycząca wypełnienia:
Kolumna 2: Średnia: suma przychodów i kosztów za wskazany okres podzielona przez liczbę miesięcy
(12 m-cy lub okres prowadzenia działalności).
Kolumna 3: Średnia za m-ce: styczeń - ……………..2020 roku
Średnia – suma podzielona przez liczbę podanych miesięcy
a) wniosek składany w kwietniu: styczeń – luty 2020 roku
b) wniosek składany w maju: styczeń – marzec 2020 roku
Kolumna 4: miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - wniosek składany w kwietniu – obroty za
miesiąc marzec

"Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym."

…………………………………….

..………………………………………………………

(miejscowość i data wypełnienia)

(podpis składającego/- ych wniosek)
2
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd
Gminy Godów informuje że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53,
tel. 32 476 50 65.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@godow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, określonych
m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności w celu uzyskania
ulgi w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych (JRWA). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) jeśli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wyłącznie podanie nr telefonu oraz adresu e-mail jest
dobrowolne, lecz może być niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
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