
 

      

    

       

 
    

 
   

 
 

 

             

             

           

          

           

          

   

           

           

           

     

           

           

      

   

     

   

    

 
    

 
   

 
 

 

             

               

           

            

            

           

    

             

            

            

      

             

            

       

    

 

     

   

    

 
    

 
   

 
 

 

             

               

           

            

            

           

    

             

            

            

      

             

            

       

    

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/925/2014 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

.............................................. 
imię, nazwisko/ nazwa firmy 

.............................................. 
adres zamieszkania/siedziba firmy 

.............................................. 
NIP 

Oświadczenie 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 

z późn. zm.), a także § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały oświadczam, iż: 

1. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomoc de minimis o łącznej wartości brutto …………….……… zł, stanowiącej 

równowartość ………………. euro. * 

2. W bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie o łącznej wartości brutto ……………….. 

zł, stanowiącej równowartość ……………… euro. * 

3. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomocy de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy 

ze środków publicznych. * 
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4. W bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymałem wraz z jednostkami 

gospodarczymi powiązanymi w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013** pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie od jakiegokolwiek podmiotu 

udzielającego pomocy ze środków publicznych. * 

.....…………….…………………………….. 
(podpis przedsiębiorcy lub osób 

upoważnionych do reprezentowania podmiotu) 

* niewłaściwe skreślić 

** 1) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw 
głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; 

2) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej 

3) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę 
gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie 
założycielskim lub umowie spółki; 

4) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej 
jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie 
z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, 
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek z powyższych stosunków, za 
pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek 
gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 
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