
Załącznik nr 4 
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 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d Uchwały Nr 78 Rady Miasta   

Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych 

z nową inwestycją, oświadczam, Ŝe wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. ….. 

uchwały, wynosi łącznie ............................... EURO1, z czego udział własny wynosi 

.................................... EURO, co stanowi ........................ % wartości inwestycji. 

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia 

pomocą określonych w § 6 ust. 1 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.). 

Ponadto, zobowiązuję się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej przez 5,  

a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia. 

 

 

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

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. 

 
                                                 
1 Równowartość pomocy w euro przeliczona zostaje według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.). 


