
         

Załącznik do zasad udzielenia 

obniżek stawki czynszu najmu 

lokalu użytkowego 

 

WZÓR 

 

WNIOSEK  

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/JEDNOSTKI O UDZIELENIE OBNIŻKI 

STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO  

PRZY UL. ………………………………………………… 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

• nazwa organizacji/jednostki: .................................................................................................. 

• forma prawna: 

(  )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja 

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna            

(  )   spółdzielnia socjalna                       (  )  inna…………………………………        

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji (jakim?)  

 ...................................................................................................................................................... 

• nr NIP: .......................................... nr REGON: ..................................................................... 

• adres do korespondencji:......................................................................................................... 

• tel.: ..................................  

     e-mail: ................................ http:// ......................................................................................... 

• liczba członków   …………………………………………………………………………... 

• osoba/osoby z którymi można się kontaktować w sprawie wniosku (imię i nazwisko, nr 

telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) 

....................................................................................................................................................... 

 

2. UZASADNIENIE WNIOSKU: 

• aktualnie uiszczana stawka czynszu: ………………………………………………………. 

• proponowana stawka oraz uzasadnienie jej wysokości (należy wskazać 

okoliczności/zdarzenia uzasadniające konieczność uzyskania obniżki):…………………… 

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

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................



.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

• dni i godziny działalności wnioskodawcy w lokalu oraz otwarcia lokalu dla mieszkańców: 

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

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

• streszczony opis zadań realizowanych przez organizację/jednostkę w okresie ostatnich 12 

m-cy (ze szczególnym uwzglednieniem działań realizowanych na terenie miasta Torunia, 

z podaniem ilości realizowanych przedsięwzięć i ich odbiorców) oraz sposób korzystania 

z lokalu: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• korzyści jakie odnoszą mieszkańcy Torunia z prowadzonej przez organizację/jednostkę 

działalności: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

• liczba osób zaangażowanych w działalność organizacji, zaangażowanie wolontariuszy 

oraz członków organizacji świadczących pracę społecznie): ……………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

• źródła finansowania zadań i działalności oraz ich wysokość ze szczególnym 

uwzględnieniem dotacji uzyskiwanych ze środków pochodzących z budżetu Gminy lub 

innych środków publicznych pochodzących zwłaszcza z budżetu Państwa, województwa, 

UE, składek członkowskich itp.: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



3. INNE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA: 

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

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

……………………………………………………………………………………….………

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………. 

4. ZAŁĄCZNIKI: 

1) sprawozdanie finansowe organizacji lub jednostki za ostatni zatwierdzony rok 

obrotowy, składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku 

zysków i strat oraz informacji dodatkowej lub opis sytuacji finansowej (w przypadku 

organizacji lub jednostki działającej krócej niż okres 1 roku); 

2) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności lub opis zadań zrealizowanych 

przez organizację lub jednostkę na terenie Torunia (w przypadku organizacji lub 

jednostki działającej krócej niż okres 1 roku). 

 

 

5. OŚWIADCZENIA: 

     O dalszym prowadzeniu działalności z wskazaniem rodzaju zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1-3 

     uchwały RMT nr 414/12 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  

     użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lun ich części 

     stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki 

     Mieszkaniowej w Toruniu  

  

  

Toruń, dnia ..............................                                                                          

........................................................................ 

      (czytelne podpisy lub pieczątki imienne osób 

     uprawnionych do reprezentowania organizacji) 


