
WZÓR WNIOSKU DO ZGŁOSZENIA BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY GRYFINO ZAMIARU 
SKORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERANIE INWESTYCJI POCZĄTKOWYCH LUB 
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIAZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ NA 

OBSZARZE GMINY GRYFINO 

 
                        Gryfino dnia …………………………………. 

......................................................... 
(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 
 
………………………………………… 
                     (NIP) 
 
…………………………………………. 
(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 
 
……………………………………………      

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
    GRYFINO 

 
 Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  

31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji 

początkowych lub tworzenie  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 

początkową na obszarze Gminy Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr  75 poz. 1204 z dnia 22 czerwca 2007 r. zgłaszam 

zamiar korzystania z pomocy  

 

□ na wspieranie inwestycji początkowej polegającej na 

………………………………………………. ………………………………….. związanej z 

nieruchomością położoną : …………….. 

…………………………………………………………………………………………………* 

□ na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Gryfino w związku z nową 

inwestycją początkową polegającą na: ……………………………. 

………………………………….. 

związaną z nieruchomością położoną w: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………* 

  zanaczyć odpowiednie pole 

Do powyższego wniosku załączam następujące załączniki: 

1. Wykaz dokumentów, które składa przedsiębiorca zgłaszający zamiar 

skorzystania z pomocy publicznej – załącznik Nr 1;   



2. Wykaz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych 

inwestycji, kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych 

miejsc pracy, specyfikacja kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na 

wspieranie nowych inwestycji – załącznik Nr 2; 

3. Oświadczenie o pokryciu kosztów inwestycji ze środków własnych i o wartości 

nowej inwestycji wymienionej w zgłoszeniu – załącznik Nr 3; 

4. Oświadczenie o zobowiązaniu zakończenia inwestycji w okresie 36 miesięcy od 

dnia złożenia zgłoszenia – załącznik Nr 4; 

5. Oświadczenie składane, jeśli przedsiębiorca zamierza skorzystać z pomocy 

regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją 

początkową – załącznik Nr 5; 

6. Oświadczenie o zobowiązaniu się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji prze 

okres co najmniej 3 lat lub 5 lat od dnia jej zakończenia – załącznik Nr 6; 

7. Oświadczenie dotyczące ilości tworzonych nowych miejsc pracy i okresu 

utrzymania zgłoszonej nowej inwestycji – załącznik Nr 7.   

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 
 

Wielkość przedsiębiorcy: …………….. (należy wpisać kod odpowiadający wielkości 
przedsiębiorcy) 

Mikroprzedsiębiorca                                                                                     0 
Przedsiębiorca mały  1 
Przedsiębiorca średni  2 
Inny Przedsiębiorca  3 

Wyjaśnienie pojęć: 

Średni przedsiębiorca: 

□ zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie  mniej niż 250 
pracowników oraz 

□ osiągnął w tym okresie roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln EURO lub 

□ sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na okres jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 mln EURO 



Mały przedsiębiorca: 

□ zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie  mniej niż 50 
pracowników oraz  
 
□ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln EURO lub  
 
□  sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 mln EURO 
 
Mikroprzedsiębiorca: 

□ zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz  
 
□  osiągnął roczny obrót  netto ze  sprzedaży  towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln EURO lub 
  
□ sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na okres jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 mln EURO 
 

Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego dla określenia 
statusu przedsiębiorcy. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne 
etaty. 
 
 
 
 
 
 
 

 


