Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 1 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie
Miasta Płocka
•

oświadczam, że prowadzę działalność badawczo - rozwojową

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych
zeznań.

.........................................
data

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 1 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie
Miasta Płocka
•

oświadczam, że powierzchnia nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności
badawczo – rozwojowej wynosi ....................m2

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych
zeznań.

.........................................
data

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 1 pkt 4 / §14 ust. 2 pkt 3* uchwały w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczorozwojową na terenie Miasta Płocka
• oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w §7 uchwały wynosi
łącznie ......................................................zł,
• oświadczam, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję
wynoszą ....................................................zł, z czego udział własny wynosi
..............................................zł, co stanowi.............% wartości kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą.
Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych po dniu
złożenia wniosku o pomoc publiczną oraz po dniu ..........................................
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych
zeznań.

.........................................
data
* niepotrzebne skreślić

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 1 pkt 5 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie
Miasta Płocka
•

zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 3/5* lat od
dnia zakończenia jej realizacji.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych
zeznań.

.........................................
data

* niepotrzebne skreślić

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 2 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na
terenie Miasta Płocka
•

oświadczam, że wdrożyłem/am własną / zakupiłem/am nową technologię*,
w oparciu o którą uruchomiona została produkcja nowych, lub
zmodernizowanych wyrobów, lub rozpoczęte zostało świadczenie nowych lub
zmodernizowanych usług.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie
fałszywych zeznań.

.........................................
data

* niepotrzebne skreślić

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
..................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Miasta Płocka
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §14 ust. 2 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na
terenie Miasta Płocka
•

informuję, że powierzchnia nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności
związanej z wdrożeniem własnej lub zakupionej technologii i uruchomieniem w
oparciu o nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów, lub
świadczenia nowych , lub zmodernizowanych usług wynosi ............................... m2.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie
fałszywych zeznań.

.........................................
data

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
299/XXI/08 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 lutego
2008 roku
Informacja o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych
miejsc pracy związanych z daną inwestycją
INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy (firmy)
2. Adres
lub siedziba
przedsiębiorcy

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

nr domu

4. Klasa PKD wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady 5. Forma prawna przedsiębiorcy należy podać kod (zgodnie z
Ministrów z dnia 07.10.1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ - rozporządzeniem RM z dnia 08.08.2007r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze zm.)
publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu
świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych – Dz.U. Nr 133, poz. 923)

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. 105 i 106 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 155,
poz. 1095)

7. Informacje o oddziaływaniu na wymianę handlową Wspólnoty Europejskiej (główni konkurenci: krajowi i zagraniczni)

UWAGA: Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404) do czasu złożenia wymaganych informacji pomoc nie może być beneficjentowi udzielona.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
W OKRESIE OD DNIA ........................................... DO DNIA ..................................................
Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub umowy

Okres, na jaki
została
udzielona
pomoc

Wartość
pomocy w
PLN

Forma
pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Koszty
kwalifikujące się
do objęcia pomocą

Intensywność
pomocy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2.

3.

4.

5.

Dane osoby upoważnionej do udzielania informacji
..............................................
(imię i nazwisko)

.................................................
(stanowisko służbowe)

..............................................
(data i podpis)

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
..............................................
(imię i nazwisko)

.................................................
(stanowisko służbowe)

..............................................
(data i podpis)

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku
Zgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną na podstawie uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta
Płocka
INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy (firmy)
2. Adres
lub siedziba przedsiębiorcy

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

nr domu
4. Numer identyfikacyjny REGON

5. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 6. Forma prawna przedsiębiorcy
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.10.1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności /PKD/ - Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze zm.)

7. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. 105 i 106 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz.
1095)
8. Rodzaj inwestycji planowanej przez przedsiębiorcę
9. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji
10. Planowany termin zakończenia inwestycji
11. Opis źródeł finansowania projektu. Informacje o otrzymanej oraz planowanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł, która była lub będzie
przeznaczona na to samo przedsięwzięcie.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

..................................
data

.............................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej

