
Załącznik nr 2 
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 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składający oświadczenie: 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

III. Imi ę i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem:  

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

 

Oświadczam, Ŝe: 

1) zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji polegającej 

na............................................................................................................................ze środków 

własnych w rozumieniu § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 

2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku 

od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 



i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174 ze zm.), 

2) zobowiązuję się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej przez 5 a w przypadku 

MŚP co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia oraz utrzymania nowoutworzonych miejsc 

pracy związanych z nową inwestycją co najmniej przez 5, a w przypadku MŚP co najmniej  

3  lat od dnia ich utworzenia. 

 

 

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

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. 

  

 


