
UCHWAŁA NR XV/107/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 15p w związku 
z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, przysługujące grupom przedsiębiorców wskazanych w § 
3 niniejszej uchwały, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

§ 2. Zwolnienie dotyczy rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, należnego za okres 
wskazany w § 4, których terminy płatności upływają odpowiednio w okresie wskazanym w § 4.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, prowadzących co najmniej jedną z następujących działalności:

1) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (kod PKD 0161Z)
2) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (kod PKD 0162Z)
3) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania  produktów leśnych (kod PKD 

0210Z)
4) działalność usługowa związana z leśnictwem (kod PKD 0240Z)
5) produkcja soków z owoców i warzyw (kod PKD 1032Z)
6) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (kod PKD 1071Z)
7) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (kod PKD 1085Z)
8) produkcja tkanin bawełnianych (kod PKD 1320A)
9) produkcja tkanin wełnianych (kod PKD 1320B)
10) produkcja pozostałych tkanin (kod PKD 1320D)
11) wykończanie wyrobów włókienniczych (kod PKD 1330Z)
12) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (kod PKD 1413Z)
13) produkcja wyrobów tartacznych (kod PKD 1610Z)
14) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (kod PKD 1621Z)
15) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (kod PKD 1623Z)
16) produkcja opakowań drewnianych (kod PKD 1624Z)
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17) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych 
do wyplatania (kod PKD 1629Z)

18) pozostałe drukowanie (kod PKD 1812Z)
19) produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (kod PKD 2030Z)
20) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (kod PKD 2361Z)
21) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (kod PKD 2370Z)
22) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (kod PKD 2410Z)
23) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (kod PKD 2420Z)
24) produkcja wyrobów formowanych na zimno (kod PKD 2433Z)
25) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 2511Z)
26) obróbka mechaniczna elementów metalowych (kod PKD 2562Z)
27) produkcja opakowań z metali (kod PKD 2592Z)
28) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (kod PKD 2593Z)
29) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (kod PKD 2812Z)
30) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (kod PKD 2825Z)
31) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (kod PKD 2830Z)
32) produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (kod PKD 2920Z)
33) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 

2932Z)
34) produkcja statków i konstrukcji pływających (kod PKD 3011Z)
35) produkcja mebli biurowych i sklepowych (kod PKD 3101Z)
36) produkcja mebli kuchennych (kod PKD 3102Z)
37) produkcja pozostałych mebli (kod PKD 3109Z)
38) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 3299Z)
39) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (kod PKD 3311Z)
40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (kod PKD 3314Z)
41) naprawa i konserwacja statków i łodzi (kod PKD 3315Z)
42) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (kod 

PKD 3530Z)
43) demontaż wyrobów zużytych (kod PKD 3831Z)
44) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 4110Z)
45) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 

4120Z)
46) roboty związane z budową dróg i autostrad (kod PKD 4211Z)
47) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (kod PKD 4311Z)
48) przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 4312Z)
49) wykonywanie instalacji elektrycznych (kod PKD 4321Z)
50) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (kod PKD 

4322Z)
51) tynkowanie (kod PKD 4331Z)
52) zakładanie stolarki budowlanej (kod PKD 4332Z)
53) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (kod PKD 4333Z)
54) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 4339Z)
55) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (kod PKD 4391Z)
56) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 4399Z)
57) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD 4511Z)
58) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 4520Z)
59) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 

4531Z)
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60) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod 
PKD 4532Z)

61) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 
wyrobów metalowych (kod PKD 4615Z)

62) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, 
obuwia i artykułów skórzanych (kod PKD 4616Z)

63) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 
4617Z)

64) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (kod PKD 4619Z)
65) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (kod PKD 4621Z)
66) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (kod PKD 4641Z)
67) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (kod 

PKD 4644Z)
68) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 4673Z)
69) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego (kod PKD 4674Z)
70) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (kod PKD 4675Z)
71) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z)
72) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z)
73) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4721Z)
74) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 

4726Z)
75) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod PKD 4730Z)
76) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (kod PKD 4754Z)
77) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4759Z)
78) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod 

PKD 4762Z)
79) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4771Z)
80) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod 

PKD 4772Z)
81) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(kod PKD 4775Z)
82) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 

domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4776Z)
83) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 

4779Z)
84) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 

(kod PKD 4781Z)
85) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (kod PKD 4791Z)
86) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 

4799Z)
87) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (kod PKD 4910Z)
88) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (kod PKD 4931Z)
89) działalność taksówek osobowych (kod PKD 4932Z)
90) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (kod PKD 4939Z)
91) transport drogowy towarów (kod PKD 4941Z)
92) transport wodny śródlądowy towarów (kod PKD 5040Z)
93) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (kod PKD 5210B)
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94) działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (kod PKD 5310Z)
95) pozostała działalność pocztowa i kurierska (kod PKD 5320Z)
96) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 5520Z)
97) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (kod PKD 5610A)
98) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (kod PKD 5911Z)
99) działalność związana z oprogramowaniem (kod PKD 6201Z)
100) pozostałe pośrednictwo pieniężne (kod PKD 6419Z)
101) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (kod PKD 6621Z)
102) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (kod PKD 6622Z)
103) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 6810Z)
104) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 6820Z)
105) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kod PKD 6831Z)
106) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 6832Z)
107) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (kod PKD 6920Z)
108) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 7022Z)
109) działalność w zakresie architektury (kod PKD 7111Z)
110) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (kod PKD 7112Z)
111) działalność agencji reklamowych (kod PKD 7311Z)
112) badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD 7320Z)
113) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (kod PKD 7410Z)
114) działalność fotograficzna (kod PKD 7420Z)
115) działalność związana z tłumaczeniami (kod PKD 7430Z)
116) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 

7490Z)
117) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD 7711Z)
118) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 

7712Z)
119) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 7732Z)
120) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (kod PKD 7739Z)
121) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (kod PKD 7810Z)
122) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (kod PKD 8110Z)
123) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (kod PKD 8121Z)
124) działalność związana z pakowaniem (kod PKD 8292Z)
125) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD 8411Z)
126) placówki wychowania przedszkolnego (kod PKD 8510Z)
127) szkoły podstawowe (kod PKD 8520Z)
128) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (kod PKD 8553Z)
129) nauka języków obcych (kod PKD 8559A)
130) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 8559B)
131) działalność szpitali (kod PKD 8610Z)
132) praktyka lekarska ogólna (kod PKD 8621Z)
133) praktyka lekarska specjalistyczna (kod PKD 8622Z)
134) praktyka lekarska dentystyczna (kod PKD 8623Z)
135) działalność fizjoterapeutyczna (kod PKD 8690A)
136) działalność pogotowia ratunkowego (kod PKD 8690B)
137) praktyka pielęgniarek i położnych (kod PKD 8690C)
138) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 8690E)
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139) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (kod PKD 
8730Z)

140) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (kod PKD 
8810Z)

141) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (kod PKD 9001Z)
142) działalność obiektów kulturalnych (kod PKD 9004Z)
143) działalność bibliotek (kod PKD 9101A)
144) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (kod PKD 9313)
145) działalność organizacji religijnych (kod PKD 9491Z)
146) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 9499Z)
147) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (kod PKD 9512Z)
148) naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (kod PKD 9524Z)
149) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (kod PKD 9529Z)
150) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (kod PKD 9602Z)
151) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (kod PKD 9604Z
152) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 9609Z)

§ 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przysługuje z tytułu następujących rat 
podatku:

1) grupie przedsiębiorców, o których mowa w § 3 płacących raty podatku raz w miesiącu:
a) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 80% - rata za kwiecień, maj 

i czerwiec 2020 roku;
b) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 60% - rata za kwiecień i maj 

2020 roku;
c) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 40% - rata za kwiecień 

2020 roku;
2) grupie przedsiębiorców o których mowa w § 3 płacących ratę podatku kwartalnie tj. do 15 maja 2020 roku:

a) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 80% - rata należna w maju 
2020 roku;

b) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 60% - 2/3 raty należnej 
w maju 2020 roku;

c) których spadek obrotów ustalony zgodnie z § 5 ust. 1-2 wynosi więcej niż 40% - 1/3 raty należnej 
w maju 2020 roku.

§ 5. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 będzie udzielana przedsiębiorcy, o którym mowa w § 3, którego 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 tj. w przypadku gdy spadek obrotów między obrotami z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
informacji, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 uchwały, a obrotami z analogicznego miesiąca roku 2019 wynosi 
więcej niż 40%.

2. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie okresu porównawczego z roku poprzedniego, o którym 
mowa w ust. 1, lub gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie roku 2019; za analogiczny miesiąc roku 
2019 uważa się dowolnie wskazane kolejno po sobie następujące 30 dni kalendarzowych 2019 roku w okresie 
prowadzenia działalności

3. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przedstawienie przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 
3 ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

1) informacji (osoby fizyczne) lub korekty deklaracji (osoby prawne), o których mowa 
w art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

2) informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, zgodnie 
z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 6. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie 
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu 
Komisji Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w  celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020).

§ 7. Informacje i/lub deklaracje, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 uchwały należy złożyć 
nie później niż do 30 września 2020 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska
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6) Dane w zakresie obrotu: 2)

w wybranym miesiącu roku 2020 (po 1.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia formularza)

w adekwatnym miesiącu roku 2019

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

inny przedsiębiorca

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do 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)

nie dotyczy

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 

komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 

zarejestrowanego? nie dotyczy

mikroprzedsiębiorca

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

1.	 Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2.	 Jeśli tak, należy wskazać: 

a)  wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 

publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XV/107/2020

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

mały przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, 

gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, 

pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)

nie dotyczy

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 

ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 

operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

2) Dokumentację potwierdzającą wykazane obroty, w tym m.in. deklaracje, ewidencje, rejestry, historie przepływu środków na rachunku bankowym należy 

przechowywać celem ich okazania  na żądanie organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających na podstawie art. 274a ustawy Ordynacja podatkowa.

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD 

tej działalności, która generuje największy przychód.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016, str. 10, zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”, informuję, że:

1)	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Lipian z siedzibą Plac Wolności 1, 

74-240 Lipiany.

2)	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@lipiany.pl, 

3)	Pana/pani dane osobowe będą przetwarzane w celach podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4)	Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące 

usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5)	Pana/pani dane osobowy przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6)	Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7)	Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)	Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może 

skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.                     

Klauzula RODO
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