
.......................................................                                 Załącznik nr 1 
                  nazwa przedsiębiorcy                                                    do Uchwały Nr XVII/128/2008 
                                                                                 Rady Miejskiej w Dąbiu 
                                                                                 z dnia 28 kwietnia 2008r. 
.......................................................                      
         adres siedziby  przedsiębiorcy 
                                                                                                                
                                                                            Burmistrz Miasta  Dąbia 
                                                                              ul. Plac Mickiewicza 1 
                                                                                   62-660 Dąbie 

 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie 

 
 

Podstawowe informacje o przedsiębiorcy 
      

1. Numer identyfikacyjny REGON ....................................................... 
2. Numer identyfikacji podatkowej NIP ............................................... 
3. Klasa rodzaju podstawowej działalności  ......................................... 
      .......................................................................................................... 

( zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności ( PKD) ( Dz.U. Nr 33, poz. 289, Nr 165, poz. 1727)) 

4. Rodzaj prowadzonej działalności....................................................... 
5. Forma prawna prowadzonej działalności........................................... 

 
 
Położenie nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (adres, 
nr działki ewidencyjnej )........................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z  
wnioskowaną pomocą 
................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko ) 
................................................................................................................................. 
( stanowisko służbowe) 
telefon........................................... e-mail................................................................ 
 

 

 



 

W związku z utworzeniem nowych miejsc pracy wnoszę o udzielenie 

pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą 

Nr XVII/128/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu  z dnia 28 kwietnia 2008r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie 

oświadczam, że: 

 

1. utworzyłem nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w liczbie  

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

 

2. wzrost netto liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia 

nastąpił od dnia ....................................................................................................... 

 

3. zobowiązuję się do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez 

okres co najmniej ................. lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            Data                                                                                         podpis przedsiębiorcy  
                                                                                                                           lub osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że przedkładając powyższe informacje jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego( Dz. U. 1997, Nr 88, 
poz. 533 ze zm.).                                                                                                                         

 



                                                                                  
                                                                                          Załącznik nr 2                                                             
                                                                              do Uchwały Nr XVII/128/2008 
                                                                                   Rady Miejskiej  w Dąbiu                 
                                                                                   z dnia 28 kwietnia 2008r.  
 
           
Informacja dotycząca wielkości pomocy publicznej de minimis otrzymanej  

przez przedsiębiorcę w okresie  3 kolejnych lat podatkowych 
poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy   de minimis 

 

Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

Pełna nazwa przedsiębiorcy.................................................................................... 

Województwo.......................................................................................................... 

Powiat ..................................................................................................................... 

Gmina ..................................................................................................................... 

Miejscowość ........................................................................................................... 

Ulica ....................................................................................................................... 

Adres siedziby przedsiębiorcy ............................................................................... 

Numer identyfikacyjny REGON ........................................................................... 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ................................................................. 

Forma prawna przedsiębiorcy ............................................................................... 

Wielkość przedsiębiorcy ....................................................................................... 

Data  udzielenia pomocy: 

     1. .................................................................. 

     2. .................................................................. 

     3. .................................................................. 

Podmiot udzielający pomocy: 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

 

 



 

Podstawa prawna otrzymanej pomocy: 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

Numer programu pomocowego, decyzji lub umowy: 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

Forma pomocy: 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

Wartość pomocy brutto ( PLN i euro): 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

Razem:                  ...................................................... 

Wartość pomocy netto ( PLN i euro): 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

Razem:                    .................................................... 

 

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

 
                            Data                                                                                         podpis przedsiębiorcy  
                                                                                                                           lub osoby upoważnionej 
 
Oświadczam, że przedkładając powyższe informacje jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego( Dz. U. 1997, Nr 88, 
poz. 533 ze zm.). 

 



 
 
.......................................................                                  Załącznik nr 4 
                  nazwa przedsiębiorcy                                                        do Uchwały nr XVII/128/2008 
                                                                                   Rady Miejskiej  w Dąbiu  
                                                                                   z dnia 28 kwietnia 2008r.  
....................................................... 
          adres siedziby  przedsiębiorcy 
 
 
                                                                             
 
                                                                           Urząd Miejski w Dąbiu 
                                                                              ul. Plac Mickiewicza 
                                                                                   62-660 Dąbie 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ 
 

 
 
 
 
Oświadczam, że .......................................................................................................................... 
 
                                      (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, 
                                          siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) 
 
nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o 
udzielenie pomocy publicznej. 
 
 
 
Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: 
 
................................................   .....................................                  ............................................. 
                Imię i nazwisko                       Telefon                                  Stanowisko służbowe 
 
 
 
                                                                                                          ............................................. 
 
                                                                                                                    Data i podpis 
 
Oświadczam, że przedkładając powyższe informacje jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego( Dz. U. 1997, Nr 88, 
poz. 533 ze zm.). 

 



.......................................................                                 Załącznik nr 5 
                  nazwa przedsiębiorcy                                                      do Uchwały Nr XVII/128/2008 
                                                                                 Rady Miejskiej w Dąbiu  
                                                                                 z dnia 28 kwietnia 2008r. 
....................................................... 
          adres siedziby  przedsiębiorcy 
 
 
                                                                             
 
                                                                           Urząd Miejski w Dąbiu 
                                                                              ul. Plac Mickiewicza 
                                                                                   62-660 Dąbie 
 
 

 
Oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej 
 
 
Stosownie do postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu zawartych w § 6 
ust. 1 pkt 5 oświadczam, że moje przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, na potwierdzenie powyższego załączam: 
 
1..... uwierzytelnionych kopii sprawozdania finansowego (bilans) oraz rachunku 
zysków i strat sporządzonych na koniec roku kalendarzowego, a także 
sprawozdania finansowego F-01 sporządzonego na półrocze i koniec roku 
podatkowego poprzedzającego roku, w którym przystąpiłem do programu, 
 
2. zestawienia stanów należności i zobowiązań wynikających z konta „ zespołu 
2” sporządzone na koniec każdego miesiąca roku, w którym przystąpiłem do 
programu. 

 

 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            Data                                                                                         podpis przedsiębiorcy  
                                                                                                                           lub osoby upoważnionej 
 
Oświadczam, że przedkładając powyższe informacje jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego( Dz. U. 1997, Nr 88, 
poz. 533 ze zm 
 
                                                                                                    

 



                                                                                                       Załącznik nr 3 
                                                                                                           do Uchwały Nr XVII/128/2008 
                                                                                Rady Miejskiej   w Dąbiu 
                                                                                z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 

 
Informacja o otrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych 

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją 

których udzielana jest pomoc de minimis   

 

Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

Pełna nazwa przedsiębiorcy.................................................................................... 

Województwo.......................................................................................................... 

Powiat ..................................................................................................................... 

Gmina ..................................................................................................................... 

Miejscowość ........................................................................................................... 

Ulica ....................................................................................................................... 

Adres siedziby przedsiębiorcy ............................................................................... 

Numer identyfikacyjny REGON ........................................................................... 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ................................................................. 

Forma prawna przedsiębiorcy ............................................................................... 

Wielkość przedsiębiorcy ....................................................................................... 

Data  udzielenia pomocy: 

     1. .................................................................. 
     2. .................................................................. 
     3. .................................................................. 

Podmiot udzielający pomocy: 
1. ................................................................. 

     2. ................................................................. 
3 .................................................................. 

Podstawa prawna otrzymanej pomocy: 
1. ................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 

 



 
 

Numer programu pomocowego, decyzji lub umowy: 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

Forma pomocy: 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

Wartość pomocy brutto ( PLN i euro): 
1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 

Razem:                  ...................................................... 
Wartość pomocy netto ( PLN i euro): 

1. .......................................................................... 
2. .......................................................................... 
3. .......................................................................... 

Razem:                    .................................................... 
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 

1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 

Okres na jaki udzielono pomocy 
1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 
3. ............................................................................ 

 
 
 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            Data                                                                                         podpis przedsiębiorcy  
                                                                                                                           lub osoby upoważnionej 
 
 
 
Oświadczam, że przedkładając powyższe informacje jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego( Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 533 
ze zm.). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


