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Panie/Panowie
Burmistrzowie/Wójtowie

Mając na uwadze rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 
2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa 
podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1612), a także ustawę 
z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 
w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, 
poz. 1955) oraz ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 
lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803), które to ustawy przewidują przyznanie 
podmiotom dotkniętym wprowadzonymi ograniczeniami odszkodowania lub rekompensaty 
z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, uprzejmie informuję, 
iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: 
https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/, udostępnione zostały karty usług, które mają na celu 
przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc. Ww. karty zawierają m.in. wykaz 
podmiotów, które mogą ubiegać się o rekompensatę lub odszkodowanie, informacje o terminach 
złożenia stosownych dokumentów oraz załatwienia sprawy przez organ, jak również wskazówki, 
jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o odszkodowanie lub rekompensatę, 
a także wzory wniosków i załączników niezbędnych do załatwienia sprawy.

Ponadto, z uwagi na dobro obywateli dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami, 
przesyłam w załączeniu ww. wzory wniosków wraz ze stosownymi załącznikami, a także 
zwracam się z uprzejmą prośbą o ich udostępnienie wszystkim zainteresowanym osobom 
poprzez wyłożenie w miejscach ogólnodostępnych w siedzibach Urzędów Gmin/Miast.

Końcowo wyrażam nadzieję, iż informacje zawarte na stronie internetowej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwa wsparcie w zakresie udostępnienia stosownych druków 
ułatwią zainteresowanym podmiotom złożenie wniosku, a następnie uzyskanie przedmiotowego 
wsparcia z budżetu państwa z uwagi na wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Załączniki:
1) formularz wniosku o odszkodowanie
2) formularz wniosku o rekompensatę oraz załączniki, tj.:
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1)
 oświadczenie o uzyskaniu/nieuzyskaniu pomocy de minimis (załącznik nr 2)
 oświadczenie COVID-19 (dot. przedsiębiorców, tj. podmiotów wpisanych do CEIDG/KRS), składane na 

podstawie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (załącznik nr 3)
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Nieruchomości i Geodezji
Otrzymują:
1.Wójt Gminy Mielnik
2.Wójt Gminy Nurzec-Stacja
3.Wójt Gminy Czeremcha
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4.Burmistrz Kleszczel
5.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
6.Wójt Gminy Hajnówka
7.Wójt Gminy Białowieża
8.Wójt Gminy Narewka
9.Burmistrz Michałowa
10. Wójt Gminy Gródek
11. Burmistrz Krynek
12. Wójt Gminy Szudziałowo
13. Burmistrz Sokółki
14. Wójt Gminy Kuźnica
15. Wójt Gminy Sidra
16. Wójt Gminy Nowy Dwór
17. Burmistrz Lipska
18. Wójt Gminy Płaska
19. Wójt Gminy Giby
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