Katowice, dnia …..................................
…...........................................................
…...........................................................
Imię i Nazwisko / Nazwa

…...........................................................
…...........................................................
…...........................................................
Adres korespondencyjny / e-mail

…...........................................................
Numer telefonu

…...........................................................
Nr umowy/ położenie nieruchomości

Wydział Gospodarki Mieniem
Wniosek o ustalenie czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach
stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice
W oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1270/2020 z dnia 30.10.2020 r.
dotyczące ustalenia czynszu dzierżawnego w okresie od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.
wnoszę o:

□ zwolnienie z czynszu dzierżawnego i oświadczam, że:
□ wstrzymałem/am działalność w związku z całkowitym zakazem jej prowadzenia,
□ zawiesiłem/am działalność z przyczyn ekonomicznych od dnia …............................,

□ obniżenie czynszu dzierżawnego z zastosowaniem 50% bonifikaty.
…...........….................................
podpis

Pouczenie:
Zwolnienie z czynszu dzierżawnego lub udzielenie 50% bonifikaty na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Katowice nr 1270/2020 z dnia 30.10.2020 r.będzie pomocą de minimis i będą udzielane zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352,
z 24 grudnia 2013 r.).
W związku z powyższym rozpatrzenie wniosku będzie możliwe w przypadku prawidłowego
wypełnienia wniosku przy szczególnym uwzględnieniu załączników (1 i 2).
Załączniki:
1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 1
do procedury SA-60 (załącznik nr 1),
2.Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej de minimis (załącznik nr 2).
□ – zaznaczyć właściwy kwadrat

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy -zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach
przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających z przepisów art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na
podstawie art. 6 ust 1. lit c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Urzędu Miasta
Katowice w oparciu o stosowne umowy (operator pocztowy, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci,
notariusze, kancelarie prawne).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat od zakończenia umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po
okresie wskazanym w pkt. 6), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy.
10.Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

