
 ..................................................                                             Załącznik nr 1 
( imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)                                             do Uchwały NrXVII/129/2008 
                                                                                        Rady Miejskiej w Dąbiu 
.................................................                                       z dnia 28 kwietnia 2008r. 
( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)                                                       
 
 
                                                                            Burmistrz Miasta Dąbia 
                                                                             ul. Plac Mickiewicza 1 
                                                                                  62-660 Dąbie  
               

ZGŁOSZENIE 
Zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją 
1.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 ze zm.)) 

4) Rodzaj prowadzonej działalności...................................................... 
5) Forma prawna prowadzonej działalności........................................... 
6) Wielkość przedsiębiorcy ................................................................... 

 
Położenie nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (adres, 
obręb, nr działki ewidencyjnej) ............................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z  
wnioskowaną pomocą 
................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko ) 
e-mail  .......................................................       telefon ........................................... 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
                   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 
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)                           do Uchwały Nr XVII/129/2008 
                                                                              Rady Miejskiej w Dąbiu 
....................................................                          z dnia 28 kwietnia 2008r.   
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji polegającej 
na ........................................................................................................................ 
Ze środków własnych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnienia 
od  podatku  od  nieruchomości,  stanowiących regionalną  pomoc  inwestycyjną   
( Dz. U. Nr 138, poz. 969 ), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................                         ………………………………… 
 
                            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.). 
 

 



....................................................  
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  
 
....................................................  
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)                                         Załącznik nr   4 

         do Uchwały Nr XVII/129/2008 
      Rady Miejskiej w Dąbiu 

z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt b Uchwały Nr 
XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie 
udzielania przez gminę zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, oświadczam że : 
 
w dniu .......................... została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w 
§ .... ust. .... pkt .... Uchwały, 
 
wartość nowej inwestycji wynosi  ....... zł. z czego udział własny wynosi 
........................ zł. , co stanowi .......% inwestycji. 
 
Kwoty wykazane w oświadczeniu dotyczą kosztów kwalifikowanych 
poniesionych na realizację nowej inwestycji po dniu złożenia wniosku o pomoc 
publiczną oraz po dniu wejścia w życie Uchwały.  
 
 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            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.). 
 
 
 

 



....................................................  
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  
 
....................................................  
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)                                          Załącznik nr 3                                              

  do Uchwały Nr XVII/129/2008 
     Rady Miejskiej w Dąbiu  
     z dnia 28 kwietnia 2008r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt a Uchwały Nr 

XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie 

udzielania przez gminę  zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, oświadczam  że : 

 

w dniu ............................ została zakończona nowa inwestycja, w wyniku której 

utworzono .......... 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.). 
 
 

 



....................................................  
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  
 
 
....................................................  
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)                                         Załącznik nr 5                                               

do Uchwały Nr XVII/129/2008 
Rady Miejskiej w Dąbiu  

                                                                                        z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 pkt c Uchwały Nr 

XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie 

udzielania przez gminę  zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, oświadczam  że : 

Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, 

obejmujące koszty pracy brutto, powiększone o wszystkie obowiązkowe 

płatności związane z zatrudnieniem pracowników, wynoszą ........................... zł. 
 

 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            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.). 
 
 

 



....................................................  
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  
 
 
....................................................  
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)                                             Załącznik nr 6                                              

do Uchwały Nr XVII/129/2008 
Rady Miejskiej w Dąbiu  

                                                                                        z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonując obowiązek wynikający z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Uchwały Nr 

XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie 

udzielania przez gminę  zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, oświadczam  że : 

 

 w ......... roku średnie miesięczne koszty pracy nowo zatrudnionych 

pracowników  w związku z nową inwestycja wyniosły .....................................zł. 

 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            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.). 
 
 

 



....................................................  
( imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  
 
 
....................................................  
( adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)                                                    Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XVII/129/2008 
Rady  Miejskiej w Dąbiu 

           z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonując obowiązek wynikający z § 4 ust. 1 pkt b Uchwały Nr 

XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie 

udzielania przez gminę  zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, oświadczam  że : 

 

na  dzień 31 grudnia ......... roku liczba  zatrudnionych pracowników na 

podstawie umowy o pracę   wyniosła ......................... 

 
 
 
 
..................................................                         ...................................................... 
 
                            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.). 
 
 

 


