
 Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXII/428/16 
 Rady Miasta Oświęcim 
 z dnia 25.05.2016 r.

Prezydent Miasta Oświęcim

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY 
INWESTYCYJNEJ

Numer zgłoszenia
(wypełnia Wydział Podatkowy)

I PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

1. Nazwa (firma) / imię i nazwisko przedsiębiorcy

2. Adres siedziby/ 
zamieszkania przedsiębiorcy

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

Ulica nr domu

3. Numer identyfikacyjny REGON 4. Numer identyfikacji podatkowej NIP

5. Symbol PKD1) i opis prowadzonej 
działalności

6. Forma prawna przedsiębiorcy

7. Wielkość przedsiębiorcy 2)(mały, średni, inny) 

8. Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów w sprawach podatkowych

                                                                               
1)  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  24  grudnia  2007 r.w sprawie  Polskiej  Klasyfikacji 
Działalności (PKD)  (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)
2)  w  rozumieniu  załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  651/2014  z  dnia  17 czerwca  2014  r. 
uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym  w zastosowaniu  art.  107  i  108 
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI:

9. Rodzaj inwestycji początkowej

10. Opis inwestycji początkowej

11.  Lokalizacja  inwestycji  początkowej,  dane  geodezyjne  nieruchomości,  na  której 
realizowana  będzie  inwestycja  początkowa  (ulica,  nr  księgi  wieczystej,  nr  działki, 
powierzchnia)

12. Planowana data rozpoczęcia inwestycji początkowej

13. Planowy termin zakończenia inwestycji początkowej

14. Planowana wielkość inwestycji początkowej, tj. określenie całkowitych kosztów realizacji 
projektu

15. Planowana wartość kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą oraz ich rodzaje

16. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z inwestycją początkową;
a)  liczba  osób  zatrudnionych  w  przedsiębiorstwie  przed  rozpoczęciem  inwestycji 
początkowej  –  średnie  zatrudnienie  z  ostatnich  12  miesięcy  poprzedzających  miesiąc 
zgłoszenia w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy (uwzględnia 
się tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę)

b) planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy

17.  Opis  źródeł finansowania  inwestycji  początkowej.  Informacje  o  otrzymanej  oraz 
planowej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł, która była lub będzie przeznaczona 
na to samo przedsięwzięcie. 

....................................................... ..............................................................
miejscowość, data Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy


