
Załącznik do uchwały Nr XXIII/236/2020 
Rady Miejskiej Mikołowa 
z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

Wniosek o umorzenie/odroczenie spłaty/rozłożenie na raty należności cywilnoprawnej 

Oznaczenie przedsiębiorcy starającego się o ulgę : 
Nazwa przedsiębiorcy/ Imię i nazwisko: 
 
 
Siedziba przedsiębiorcy: 
 
 
NIP: 

Numer KRS/REGON: 

Imię, nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy starającego się o ulgę: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Numer telefonu i adres mailowy do kontaktu przedsiębiorcy z organem udzielającym ulgi:  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rodzaj ulgi o jaką ubiega się przedsiębiorca: 
1. umorzenie, 
2. odroczenie spłaty, 
3. rozłożenie na raty. 
Okres, za który ulga ma zostać udzielona: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy starającego się o ulgę, na dzień 31 
grudnia 2019 r. 
Czy przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. spełniał kryteria „przedsiębiorstwa znajdującego się 
w trudnej sytuacji” w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), 
w szczególności: 
 
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-
akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego? 
 
TAK / NIE 
 
2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych 
strat przewyższała 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki? 
 
TAK / NIE 
3) Czy podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 
 
TAK / NIE 
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4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu ostatnich dwóch lat 
stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekraczał 7,5 
a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1? 
 
TAK / NIE / NIE DOTYCZY 
 
5) Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał pomoc na ratowanie, nie spłacił do tej pory pożyczki 
ani nie zakończył umowy o gwarancję lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlega 
planowi restrukturyzacyjnemu? 
 
TAK / NIE / NIE DOTYCZY 
 
Informacje dotyczące, już otrzymanej przez przedsiębiorcę starającego się o ulgę, pomocy 
publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 
 
1.Czy przedsiębiorca korzystał dotychczas z innych form pomocy państwa udzielonych w formie 
dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych udzielanych ze środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19? 
 
TAK / NIE 
 
2. W razie otrzymania przez przedsiębiorcę pomocy państwa w którejkolwiek z form określonych 
w pkt.1, proszę wskazać jej wartość. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczenie przedsiębiorcy starającego się o udzielenie ulgi 
Oświadczam, iż płynność finansowa mojej firmy uległa pogorszeniu w związku ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. 
 
 
             ………………………………………….. 
            data i podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej przedsiębiorcę 
*W razie działania poprzez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo  
Informacja przedsiębiorcy o dokumentach finansowych stanowiących załączniki do niniejszego 
wniosku (rodzaj dokumentu, ilość)  
1. 
2. 
3. 
4. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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