
Załącznik Nr 1  

                                                                                                                                          do uchwały Nr V/39/15   

                                                                            Rady Miasta Słupcy  

                                                                                                                                           z dnia 21 maja  2015  r. 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 
zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

Nazwa ( imię i nazwisko ) …………………………………………………………..….. 

Siedziba ………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………………………………………………….. 

REGON ………………………………………………………………………………… 

Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności………...…………. 

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

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

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

 Adres korespondencyjny………………………………………………………………...  

 Wielkość przedsiębiorcy
1
( zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat ) 

□ mikroprzedsiębiorca 

□ mały przedsiębiorca 

□ średni przedsiębiorca 

□ inny 

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy…………………………………. 

telefon kontaktowy ……………………………………………………………………... 

2. Dane inwestycji początkowej: 

Rodzaj inwestycji ………………………………………………………………………. 

Opis inwestycji …………………………………………………………………………. 

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

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

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja początkowa ( 

ulica i nr, numer księgi wieczystej, numer działek, wartość i dane dotyczące 

planowanej inwestycji itp. ) ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….……………………………..

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

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

 Data rozpoczęcia inwestycji ……………………………………………………………. 

 Planowana data zakończenia inwestycji ( nie później niż 36 miesięcy od dnia złożenia 

 zgłoszenia ) ……………………………………………………………………………... 

                                                 
1
 W rozumieniu art. 2 załącznik I Rozporządzenia Komisji Europejskiej ( UE ) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu ( Dz. UE. L. 2014.187.1) 



3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy na terenie Miasta Słupcy w związku 

z inwestycją początkową: 

Planowana liczba nowych miejsc pracy………………………………………………… 

Planowana wartość kosztów kwalifikowanych w zł.…………………………………… 

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

4. Do wniosku załączam: 

1) dokumentację obrazującą sytuację finansową przedsiębiorstwa w okresie trzech 

ostatnich lat obrotowych oraz w okresie od stycznia do miesiąca poprzedzającego 

miesiąc w roku, w którym złożono zgłoszenie; 

2) inne dokumenty (podać jakie )  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

5. Oświadczenie przedsiębiorcy: 

 zobowiązuje się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji 

kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub środków z 

zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub 

pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które 

nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze 

środków publicznych, 

 oświadczam, że inwestycja początkowa nie będzie związana z rodzajami 

działalności określonymi w § 5 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta 

Słupcy, 

 oświadczam, że przedsiębiorstwo nie podlega zbiorowemu postępowaniu w 

związku z niewypłacalnością oraz nie spełnienia kryteriów na mocy 

obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym 

postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek wierzycieli, 

 oświadczam, że przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy na ratowanie oraz nie 

otrzymało pomocy na restrukturyzację, 

 zobowiązuje się do informowania Organu podatkowego – Burmistrza Miasta 

Słupcy o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość 

korzystania ze zwolnienia ( w szczególności o niezakończeniu inwestycji w 

terminie ) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie 

korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości – na wezwanie 

organu. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

( podpis i pieczęć wnioskodawcy ) 

 

 

 

 


