Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
1. Podmiot udzielający pomocy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. 43 – 400 Cieszyn, ul. Liburna 2a
wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000261589, NIP 548-248-05-08, kapitał
zakładowy 4.012.000,00 zł reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - mgr Elżbietę Domagała
2. Nazwa Przedsiębiorcy, adres(kod pocztowy, miejscowość, ulica)pieczęć / dane Wnioskodawcy

3. Podstawa żądania

□

rewitalizacja ulicy Głębokiej – Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju

4. Krótkie uzasadnienie wniosku

5. Załączniki
a) oświadczenia o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
b) oświadczenie o nie posiadaniu zaległości finansowych wobec wymienionych podmiotów
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
d) zaświadczenie o pomocy de minimis
e) w momencie reprezentacji przez pełnomocnika dołączone pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową
f) * dokumentacja księgowa potwierdzająca spadek przychodu w okresach porównawczych – dany kwartał roku bieżącego do
kwartału roku poprzedniego.
Za dokumenty księgowe uznaje się w szczególności wyciąg z kasy fiskalnej, książkę przychodów i rozchodów.
Podstawa wynika z Uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. o. o. w/s ustalania zasad i trybu udzielania obniżenia stawki
czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Cieszyn w ramach programu pomocy de minimis. Zgodnie z w/w Uchwałą na
wniosek Najemcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może udzielić obniżenia obowiązującej stawki czynszu za najem
komunalnego lokalu użytkowego:
1) gdy stawka czynszu najmu dla danego lokalu jest wyższa od średniej obowiązującej w danej branży i strefie:
- stawka podstawowa wyższa od średniej stawki ponad 50% - obniżenie o 20%,
- stawka podstawowa wyższa od średniej stawki o 50% - obniżenie o 10%,
2) w przypadku stwierdzenia spadku przychodu, w przedstawionym dla porównania kwartalnym, analogicznym okresie, wg następujących proporcji:
- spadek przychodu powyżej 50% - obniżenie stawki o 30%,
- spadek przychodu do 50% - obniżenie stawki o 20%.

….........................................
podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji

…..................................
data i miejsce

Oświadczenie

Oświadczam, że
….............................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy)

….............................................................................................................................
(pieczątka firmowa)

Korzystałam/em z pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej,
w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych* dotyczących tożsamych celów
określonych we wniosku o udzielenie pomocy de minimis**

□ TAK
□ NIE

….........................................................
podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania

* wydatki kwalifikowane - wydatki, na które możemy uzyskać refundację ze środków unijnych,
** właściwe zaznaczyć

…..................................
data i miejsce

Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczam, że
…................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy)

….............................................................................................................................
(pieczątka firmowa)

□
L p.

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych
otrzymałem/łam pomoc de minimis w następującej wielkości:
Organ udzielający
pomocy

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy1

Dzień udzielonej
pomocy 2
(dzień-miesiąc-rok)

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

Forma
pomocy3

Wartość pomocy brutto 4
w PLN

w EUR5

1
2
3
Razem

□

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie
otrzymałem/łam pomocy de minimis

UWAGA:
Zgodnie z art.44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t. j. Dz. U. Z 2018 r. poz.362) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych
informacji o pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 oraz art.40 ust.1 i ust.3 pkt 2, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji nałożyć na beneficjenta pomocy kary pieniężnej do
wysokości równowartości 10 000 euro.

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

…..................................

podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania

data i miejsce

1

Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).

2

Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego - terminy określone w art. 2
pkt 11 lit. a-c.

3

Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie
płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.

4

Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461), wydanym na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej

5

Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

równowartość pomocy w euro ustala się wg

Oświadczenie

Oświadczam, że
….............................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy)

….............................................................................................................................
(pieczątka firmowa)

Zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, przewidzianej w art. 233 kk:
- nie zalegam z opłacaniem podatku wobec Urzędu Skarbowego,
- nie zalegam z opłacaniem należności wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
- nie zalegam z opłacaniem danin publicznych, nie posiadam wymagalnych,
zobowiązań cywilnoprawnych.

….........................................................
podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania

…..................................
data i miejsce

