
 
 

 

 

PROGRAM WSPARCIA 
dla przedsiębiorców

z Gminy Miasto Chełmno



   Szanowni Przedsiębiorcy,
Zdając sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znaleźliście się Państwo 

w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem prowadzonej działalności
gospodarczej oraz pozostałymi negatywnymi konsekwencjami z powodu
trwającej epidemii, korzystając z narzędzi, które są w posiadaniu miasta,
przedstawiamy Państwu formy wsparcia uchwalone przez Radę Miasta

Chełmna w dniu 15 kwietnia 2020 r.
 

                                              Urząd Miasta Chełmna 
 
 
 



Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
mogą ubiegać się o:



 

ODSTĄPIENIE OD CZYNSZU
ZA NAJEM I DZIERŻAWĘ

 
Z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym  
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały   

 nr XVIII/138/2020 Rady Miasta Chełmna
 z dnia 15 kwietnia 2020 (21 kwietnia 2020 r.)

 
Treść Uchwały Rady Miasta Chełmna nr XVIII/138/2020 

 

http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=8459&y=2020&which=Rady+Miasta+Che%C5%82mna
http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=8459&y=2020&which=Rady+Miasta+Che%C5%82mna


WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ
 
1) Dane dłużnika:
a) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię                  
i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania;
b) w przypadku pozostałych przedsiębiorców: nazwę (firmę), REGON, NIP, nr KRS
(w przypadku osób prawnych), adres siedziby;
2) Określenie tytułu należności, o których mowa;
3) Określenie jakiego okresu trwania epidemii COVID-19 dotyczy wniosek 
o odstąpienie dochodzenia należności;
4) Opis sytuacji ekonomicznej uzasadniającej pogorszenie płynności finansowej 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19;
5) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/138/2020.

https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-1-do-Uchwa%C5%82y-138.pdf


DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ
 
1) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 
a) oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym o przychodach za poszczególne
miesiące w okresach styczeń/luty/kwiecień 2020 r., którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/138/2020.
2) W przypadku pozostałych przedsiębiorców: 
a) oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym o przychodach za poszczególne
miesiące w okresie styczeń/luty/kwiecień 2020 r., którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do Uchwały nr XVIII/138/2020;
b) ostatnie sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 ustawy 
z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/138/2020.
 

https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2-do-Uchwa%C5%82y-138.pdf
https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-3-do-Uchwa%C5%82y-138.pdf
https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-4-do-Uchwa%C5%82y-138.pdf


Przedsiębiorcy, którzy od 1 kwietnia 2020 r. byli
zobowiązani do ograniczenia działalności na

podstawie obowiązujących przepisów dotyczących
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19

mogą ubiegać się o: 



ZWOLNIENIE Z PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

 
Z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały 

nr XVIII/139/2020 Rady Miasta Chełmna
 z dnia 15 kwietnia 2020 (21 kwietnia 2020 r.)
z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r. 

Treść Uchwały Rady Miasta Chełmna nr XVIII/139/2020

 

http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=8460&y=2020&which=Rady+Miasta+Che%C5%82mna


Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze zwolnienia z podatku zobowiązani
są do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości
lub informacji o nieruchomościach:
a) informacji o rodzajach działalności, 
b) formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/139/2020.
 

https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-1-do-Uchwa%C5%82y-139-1.pdf


Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19, oraz którzy w kwietniu 2020 r.
osiągnęli przychody z działalności gospodarczej związanej z tą
nieruchomością na poziomie poniżej 75% średniomiesięcznych

przychodów z okresu od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 2020 r.,
liczonych jako średnia arytmetyczna ww. przychodów

za miesiąc, mogą ubiegać się o:



PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

ZA MAJ I CZERWIEC
 

Z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały 

nr XVIII/140/2020 Rady Miasta Chełmna
 z dnia 15 kwietnia 2020 (21 kwietnia 2020 r.)

 
Treść Uchwały Rady Miasta Chełmna nr XVIII/139/2020

 

http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=8461&y=2020&which=Rady+Miasta+Che%C5%82mna


Ulga udzielana na wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały
nr XVIII/140/2020. 
Złożenie wniosku jest jednoznaczne  z uzyskaniem zgody na przedłużenie
terminu płatności rat. 
 
Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawionych przy
ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/140/2020.

https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-1-do-Uchwa%C5%82y-140-1.pdf
https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-1-do-Uchwa%C5%82y-140-1.pdf
https://chelmno.pl/wp-content/uploads/2020/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2-do-Uchwa%C5%82y-140.pdf


Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1 
86-200 Chełmno

www.bip.chelmno.pl
www.chelmno.pl

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.com/urzad.miasta

Śledź nasz profil na Instagramie 
www.facebook.com/um_chelmno


