
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 78  

Rady Miasta Konina  
z dnia 25 marca 2015 r. 

                                                                                            

…………………………………………. 

               Nazwa przedsiębiorcy 

 

…………………………………………. 

           Siedziba, adres przedsiębiorcy 

 

 

       URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

                                 plac Wolności 1 

                                                       62-500 Konin 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

 

zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji 

lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 

 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

1. NIP ........................................................... 

2. REGON .................................................... 

3. PKD .......................................................... 

4. Forma prawna prowadzonej działalności .............................................................. 

5. Wielkość przedsiębiorcy 1....................................................................................... 

6. Rodzaj prowadzonej działalności .......................................................................... 

 

II. Określenie połoŜenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja 

(adres, obręb i nr działki): ....................................................................................................... 

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

III. Informacja o zatrudnieniu: 

1. Planowany poziom zatrudnienia:  

a) liczba osób ……………………………… 

b) termin zatrudnienia …………………….. 

                                                 
1 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187/1 z 26 czerwca 2014 r. 



2. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu złoŜenia zgłoszenia o 

zamiarze skorzystania z pomocy ………………………………………………………. 

3. Planowane koszty utworzenia nowych miejsc pracy związanych z realizacją 

nowej inwestycji ……………………………………………………………………... 

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

 

IV. Realizacja nowej inwestycji: 

1. Krótki opis inwestycji ………………………………………………………….. 

…….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Planowany termin rozpoczęcia nowej inwestycji ……………………………… 

3. Planowany termin zakończenia inwestycji …………………………….……… 

4. Prognozowane nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją …….…….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

V. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem w sprawach dotyczących 

regionalnej pomocy inwestycyjnej:  

1. imię i nazwisko …………………………………………………………….….  

2. telefon ……………………………………………………………………….… 

3. fax ………………………………………………………………………….….. 

4. e-mail……………………………………………………………………….….. 

 

 

Zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, 

które mogą mieć wpływ na moŜliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności  

o niezakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na 

kaŜdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na wezwanie organu. 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z CEIDG. 

2. Inne, jakie …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 



3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.). 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                      podpis przedsiębiorcy lub osoby   uprawnionej do  

       reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat trzech. 

§ 2. Warunek odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

        

 

 


