
Gdynia, dn……………………………….. 

 

PREZYDENT MIASTA GDYNI 

 

Wniosek o udzielenie pomocy w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19  

 

 

Oświadczam, iż w najmowanym od Gminy Miasta Gdyni lokalu użytkowym znajdującym się 

przy ul.  …………………………….…………………….. prowadzona jest działalność 

polegająca na: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………...……………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………

sklasyfikowana wg PKD pod nr ……………………………………, w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej/firmy pod nazwą: …………………………………...……………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

nr NIP…………………………….. 

Ponieważ powyższa działalność została dotknięta skutkami COVID-19 wnoszę o: 

□ odstąpienie od pobierania należności czynszowych za lokal za okres 

…………………………….., (dla podmiotów objętych zakazami*/podmiotów ściśle 

funkcjonalnie powiązanych z objętymi zakazami).  

□ odstąpienie od pobierania 50% czynszu za lokal  za okres ……………………………, 

pod warunkiem utrzymania liczby miejsc pracy według stanu z dnia 1 marca 2020 roku i 

niewypowiadania umowy najmu/dzierżawy do końca roku 2020 (dla pozostałych 

dotkniętych skutkami COVID-19 podmiotów nie wymienionych powyżej). 

Dane kontaktowe: 

Adres korespondencyjny najemcy:……………………………………………………………... 

Nr tel……………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………. 

 

…….…………………………………               …….……………………………………… 

 Miejscowość, data                                       Czytelny podpis osoby składającej wniosek 

 



*Działalność:  

a) polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym 

przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego 

menu, spożywanych na miejscu (ujęta w PKD w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem 

realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub 

jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej 

prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 

b) związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 

wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na 

zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te 

imprezy mają miejsce (ujęta w PKD w podklasie 82.30.Z), 

c) twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujęta w PKD w 

dziale 90.0), 

d) związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (ujęta w PKD w dziale 93.0), w 

szczególności polegająca na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów 

tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, 

e) związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w 

pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujęta w PKD w podklasie 

59.14.Z), 

f) związana z konsumpcją i podawaniem napojów (ujęta w PKD w podklasie 56.30), 

g) związana z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych, 

h) związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujęta w PKD w 

podklasie 96.02.Z), 

i) związana z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujęta w PKD w podklasie 

96.09.Z), 

j) usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (ujęta w PKD w podklasie 96.04.Z), 

k) związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238); 

1. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą 

(ujęta w PKD w dziale 91.0); 

2. Sprawowanie  kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych 

obiektach kultu religijnego. 

 


