
                                                                                          Załącznik do zarządzenia NR 0151-145 /06 BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16  listopada 2006 roku 

 
 WZÓR WNIOSKU DO ZGŁOSZENIA BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY GRYFINO ZAMIARU 

KORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ 
 

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

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 
 Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji lub 

tworzenie  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 

1936 z dnia 18.10.2006 r. zgłaszam zamiar korzystania z pomocy  

 

□ na wspieranie inwestycji polegającej na ………………………………………………. 

………………………………….. związanej z nieruchomością położoną : …………….. 

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

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

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

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

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

* zanaczyć odpowiednie pole 

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

                                                                                       (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. 
 

 
 
 



                                                                       Załącznik nr 1  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE SKŁADA PRZEDSIĘBIORCA ZGŁASZAJĄCY 
ZAMIAR SKORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ 

 
 

1/ dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której dokonywana będzie 

inwestycja - ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ pozwolenie na dokonanie nowej inwestycji lub zgłoszenie o zamiarze wykonywania nowej 

inwestycji złożone do odpowiedniego organu - …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/  dokumenty dotyczące przedmiotu działalności przedsiębiorstwa ubiegającego się o skorzystanie           

z pomocy publicznej w szczególności dokumenty świadczące, iż przedmiotem przedsiębiorstwa nie 

jest działalność wymieniona w §3  Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2006 

roku - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi wydane przez właściwe organy 

administracji publicznej - ……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



                                                                         Załącznik nr 2  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

 
 
 

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ NA 
WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI: 

(stosownie do treści  §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.08.2006 roku w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspierane nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją – Dz.U. z 2006r., Nr 142 poz. 1017) 

 

1. cena nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania ; 

2. cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle                

i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: 

a) maszyny i urządzenia, 

b) narzędzia, przyrządy i aparatura, 

c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych, 

d) infrastruktura techniczna; 

3. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu 

patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know- how z zastrzeżeniem, iż ; 

w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 

przedsiębiorca, koszt określony w pkt 3 uwzględnia się w kosztach inwestycji 

kwalifikujących się do objęcia  pomocą w wysokości nieprzekraczającej  25% 

wartości kosztów o których mowa w  pkt 1 i 2 

 

 

KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ NA TWORZENIE 
NOWYCH MIEJSC PRACY: 

(stosownie do treści  §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.08.2006 roku w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspierane nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją – Dz.U. z 2006r., Nr 142 poz. 1017) 
 

- ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych 

pracowników obejmujące  koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie 

obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem  

 

 

 



 
 
 
 

SPECYFIKACJA KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ  NA 
WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI 

1. CENA NABYCIA GRUNTÓW LUB PRAWA ICH WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA: 
 
KWOTA: ……………………………………………………………………………………… 

 
2. CENA NABYCIA ALBO KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (TAKICH 

JAK BUDOWLE I BUDYNKI ORAZ ICH WYPOSAŻENIE ZWIĄZANE Z NOWĄ 
INWESTYCJĄ ), W SZCZEGÓLNOŚCI: 

 
- MASZYNY I URZĄDZENIA - KWOTA: …………………………………………………… 

- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, APARATURA - KWOTA: ………………………………… 

- WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH - KWOTA: ……………….. 

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - KWOTA: …………………………………………. 

- INNE -  RODZAJ I KWOTA: ………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. CENA NABYCIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH POLEGAJĄCYCH NA 

UZYSKANIU PATENTU, NABYCIU LICENCJI LUB NIEOPATENTOWANEGO KNOW-HOW* 

KWOTA: ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

4. DWULETNIE KOSZTY PRACY NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW         – 

KWOTA:** 

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

 

* W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY INNEGO NIŻ MIKROPRZEDSIĘBIORCA, MAŁY LUB ŚREDNI  PRZEDSIĘBIORCA 

KOSZTY TE UWZGLĘDNIA SIĘ W KOSZTACH INWESTYCJI KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ  W 

WYSOKOŚCI  NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  25% WARTOŚCI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1 i 2  

** DOTYCZY KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                 Załącznik nr 3  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

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

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 

 Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z 
dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie 
inwestycji lub tworzenie  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze 
Gminy Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 1936 z dnia 18.10.2006 r. 

Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów  inwestycji ze środków 
własnych w rozumieniu ww. Uchwały.  

 

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

  

Jednocześnie, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 233 
ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
oświadczam, że wartość nowej inwestycji, która została wymieniona w zgłoszeniu 
zamiaru korzystania z pomocy regionalnej z dnia …………..2006r. wynosi łącznie  
…………………………., co stanowi  równowartość ………………… kwoty EURO  

 

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 



                                                                       Załącznik nr 4  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

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

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 

Stosownie do § 6 ust. 2 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 
2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie  
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 
1936 z dnia 18.10.2006 r. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że zakończenie 

inwestycji wymienionej w zgłoszeniu zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej z dnia 

…………..2006r.  nastąpi  w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zgłoszenia o 

zamiarze skorzystania z pomocy. 

 

 

 

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 



                                                               Załącznik nr 5  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

 

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

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 

Stosownie do § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 
2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie  
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 
1936 z dnia 18.10.2006 r. 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że zakończenie 

inwestycji wymienionej w zgłoszeniu zamiaru korzystania z pomocy regionalnej z dnia 

…………..2006r.  nastąpi  w  dniu w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia niniejszego 

zamiaru skorzystania z pomocy, a utworzenie nowych miejsc pracy po zakończeniu 

inwestycji nastąpi w terminie do dnia 6 miesięcy od zakończenia inwestycji 

  

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 



                                                                     Załącznik nr 6  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 

 

 

 

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

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 

Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 
września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji lub 
tworzenie  nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 
1936 z dnia 18.10.2006 r. 

Zobowiązuję się do utrzymania inwestycji, która została wymieniona w zgłoszeniu zamiaru 

korzystania z pomocy regionalnej z dnia ………….. 2006r. co najmniej przez 5 lat od dnia jej 

zakończenia.  

 

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               Załącznik nr 7  do Wzoru wniosku do zgłoszenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Gryfino zamiaru korzystania z pomocy regionalnej 
 
 
 
 
                                                                            Gryfino dnia …………………………………. 

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

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

 

………………………………………… 

                     (NIP) 

 

…………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

…………………………………………… 

       
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  

    GRYFINO 
 

Stosownie do § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/675/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 
2006 roku w sprawie udzielania pomocy  regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie  
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104 poz. 
1936 z dnia 18.10.2006 r. 

Zobowiązuję się do utrzymania nowych miejsc pracy, utworzonych w związku z inwestycją, 

która została wymieniona w zgłoszeniu zamiaru korzystania z pomocy regionalnej z dnia 

…………..2006r. co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia Jednocześnie, uprzedzony/a 

o odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 233 ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 roku 

Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że inwestycja ta spowoduje 

powstanie …………. miejsc pracy, a ponadto oświadczam, iż znane mi są warunki 

korzystania z przyznanej pomocy, zawarte w § 13 Uchwały Nr Nr LV/675/06 Rady Miejskiej 

w Gryfinie z dnia 7 września 2006 roku 

 

  

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

                                                                                       (data  podpis i pieczęć  przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 


