OŚWIADCZENIE
NAJEMCY LOKALU UŻYTKOWEGO
1. Oświadczam, że średni miesięczny przychód za okres od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego
2020 r. działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie w lokalu użytkowym, którego
dotyczy wniosek jest co najmniej 25% wyższy niż przychód w miesiącu, co do którego
wnoszę o odroczenie płatności, co związane jest bezpośrednio z epidemią COVID-19.
2. Oświadczam, że w miesiącu, którego dotyczy wniosek:
□ prowadzona przeze mnie w w/w lokalu działalność gospodarcza była/nie była*
zawieszona.
□ osiągnąłem/nie osiągnąłem* przychodu.
3. Oświadczam, że na dzień 29 lutego 2020 r. nie miałem zaległości z tytułu płatności
czynszu.
4. Zobowiązuję się do udokumentowania okoliczności zawartych w pkt 1 i 2niezwłocznie po
ustaniu stanu epidemii, nie później jednak niż przed upływem 30 dni.
5. W przypadku nieprzedłożenia w określonym powyżej terminie stosownych dokumentów
lub w przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie będą zgodne ze złożonym
oświadczeniem w ten sposób, że w przypadku złożenia oświadczenia zgodnego
z przedłożonymi dokumentami nie spełniałbym warunków odroczenia płatności czynszu
lub obniżenia czynszu, zobowiązuję się do:
□ w przypadku odroczenia terminu płatności –zapłaty odsetek ustawowych za
opóźnienie liczonych od pierwotnego terminu płatności czynszu,
□ w przypadku obniżenia czynszu –zapłaty czynszu w pełnej wysokości wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od nieuiszczonej wcześniej części czynszu
liczonych od pierwotnego terminu płatności czynszu.
6. Jestem świadomy tego, że podanie niezgodnych ze stanem rzeczywistym informacji może
być uznane za przestępstwo oszustwa zart. 286 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że
„kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie odmową rozpoznania
wniosku. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO".
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data, czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

