
        
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………. 

Adres lokalu użytkowego………………………………….. 

Adres do korespondencji/e-mail………………………… 

NIP………………………………………………………………………. 

KRS……………………………………………………………………… 

Rodzaj prowadzonej działalności:………………………. 

 

            
      Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o w Tarnowie 
      33-100 Tarnów , ul. Waryńskiego 9  
 

  Wniosek o czasowe zwolnienie /obniżenie czynszu najmu  

         W oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 02.04.2020 r. nr 156/2020 
w sprawie ustalenia zasad wsparcia dla najemców lokali użytkowych w zasobie Gminy Miasta 
Tarnowa w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności wobec wprowadzenia w 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wnoszę o: 
 

Zwolnienie z opłat czynszowych za okres od dnia ………………………do dnia odwołania 
stanu epidemii lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych 
umożliwiających podjęcie działalności; 
 
Obniżenie opłat czynszowych za okres od dnia ………………………do dnia odwołania 
stanu epidemii lub wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych 
umożliwiających podjęcie działalności w związku z czasowym zaprzestaniem 
działalności w lokalu.  
 

Postawa prawna udzielenia wsparcia: ( * zaznaczyć właściwe) 
 

Zakaz prowadzenia działalności w lokalu użytkowym wynikający z przepisów       
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku  rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii. Zamkniecie /zawieszenie/ działalności w lokalu nastąpiło z 
dniem …………………………….; 
 
Zakaz prowadzenia działalności w lokalu użytkowym wynikający z przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Zamkniecie /zawieszenie/ działalności w lokalu nastąpiło z dniem 
…………………………….; 



 
Zamknięcie/zawieszenie prowadzenia działalności w lokalu użytkowym wskutek 
negatywnych konsekwencji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a 
następnie stanu epidemii . Zamkniecie /zawieszenie/ działalności w lokalu nastąpiło z 
dniem …………………………….; 
 

Oświadczam ,że:  
Informacje i dane przekazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i żadne dane, 
istotne z punktu widzenia przyznania wsparcia, nie zostały zatajone. 
………………………………………………………………………………… 
Miejscowość / data /podpis  
 
 

Klauzula informacyjne RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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, zwane dalej RODO) informuję, że:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o 
Tarnowie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9; 
2. Spółka  wyznaczyła inspektora ochrony danych, e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań mających na 
celu zastosowanie wsparcia w płatności czynszu najmu lokalu użytkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e 
RODO;  
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie 
złożonego wniosku o zwolnienie lub obniżenie należności z tytułu opłat za najmowany lokal użytkowy przez 
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;  
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub 
uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem 
wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO);  
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących 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 niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy 
najmu lokalu użytkowego; 1 
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

 

mailto:iodo@mzb.tarnow.

