ZarządzenieNr

....ń...

l20l8

Dyrekto ra ZarzątJu Pras kich Teren ów Pu b licznych
lv Dzielnicv Prasa - Pólnoc m.st. W arszarvy
z aiu .ł,r. nilaia.. &.a#,. r.
w sprawie wprowadzenia do zastosowania wzorów wniosków oraz umów doĘczących
umorzenia, odroczenia lub rozkładania na raĘ spłaĘ należnościpieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym' przypadającym m.st. Warszawie reprezentowanym przezZarząd Praskich
Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Na podstawie $ 6 ust.3 StatutuZarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy (Dz.Urz.Mazow. zŻ0l8r. poz. l1795). wprowadza się, co następuje:

$ 1. Wzór wniosku w sprawie umorzenia. odroczeIlia lub rozkładatria na raty spłaty należIlości
pienięznych o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym m.st. Warszawie reprezel1towanym

przezZarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy - załącznik
nr l.
$ 2. Wzór oświadczenia majątkowego - załącznik nr 2.

$ 3. Wzór umowy pomiędzy wierzycielen] reprezentowanym przez Zarząd Praskich Terenów
Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a dłużnikiem.

$ 4. Na wniosek (załącznik nr l) dłLlŹnika wraz z ośyviadczęniem nrajątkowym (załącznik nr Ż)
dłużnikatnoŻna odroczyć spłatę całościlLrb częścinalezności lub rozłoŻyc na raly spłatę całościlub
częścinalezności. zgodnie z zasadatni zawartymi w Uclrwale Nr LXXXIxl2643lŻ010 Rady m.st.
Warszawy z drlia 9 września20l0 r. ze zfi|.| w sprawie szczegółowych zasad. sposobu i trybu
udzielarlia ulg w spłacie naleznościo charakterze cywilnoprawnyrn oraz określenia warunków
dopuszczalności ponrocy pubIicznej.
$ 5. Wzór wniosku przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4), zgodnie z zasadami
zawaftyni w Uchwale Nr LXXXIXl2643l20l0 Rady m.st' Warszawy z dnia 9 września 2010 r. ze
zln.| w sprawie szczegółowych zasad. sposobu i trybLr udzięlania rrlg w spłacie nalezności o
charakterze cywilnoprawnym oraz określeniawarunków dopuszczalności pomocy publicznej.

$ 6. Traci tnoc Zarządzenie Nr 7/20ll Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w
Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy zdniaŻ5 paŹdziernikaŻ0l l r. w sprawie zasad. sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleŻności m.st. Warszawy. a takŻe do
udzielania ulg stanowiących pomoc publiczllą.

$7.Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.
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Zarzą,!u
7V

Maciej

towicz

1
Zniany teksttr uchwały ogłoszone: Uchwalą nr LXXXllll2l l612014 Rady rn.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 20l4t'
oraz rrchwałą XLVlll/l 168120l7 Rady nt'st. Walszawy zdnia l l nra.|a 20 l7r'

Zalącznik nr

l

t20t8

do Zarząc|zenia nr

Do
Zarządu Praskich Terenów Publicznych
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszarvy

WNIOSEK
w

sprawie umorzenia' odroczenia Iub rozkładania na raty spłaty naleznościpieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym. przypadającym m.st. Warszawie reprezentowanym przez Zarząd
Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Półlloc m.St. Warszawy.
Data sporządzenia:
Imię inazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
PESEL:.

NIP:

REGON:

W związku z

zaistt^ńaĘm zadłuŻeniem na rzecz m.st. Warszawy reprezentowal1ym przez Zarząd

Praskich Tęrenów publicznych

w

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

(słownie
l

)

.....), proszę

wysokości

o*

umorzeIie zadłuŻęnia w całości;

2) umorzenie zadłuŻenia w

części

(podac krvotę na.jaką unlorzyć zaclluŻellie)

,.........);

(słownie:

3) odroczenie

4)

w

spłaty całościzadłużenia do dnia

odroczenie spłaty częścizadłuŻęnia

5) rozłoŻyćcałośćzadłuŻenia na ...

6) rozłoŻyćczęśćzadłuŻenia

(słownie:

ińdl.ć' ;l;i;

;;;p'ł",*'v.l,u,j"

''''''

rat;

słownie:

ii'ójać'kivótĘ'caići żójńzleiliii

)na

(podać ilośćpropono$anycl] rat)

rat

Załączlliki:
- oświadczenie o stanie majątkowym

(czyteln), podpis

*- Wype}nić właściwe'pozostałe wykreślić

wrr

ioskoda$cy)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr

120t8

OSWIADCZBNIE
o Stanie majątkowym
Zgodne z art.233 $ l Kodeksu Karnego pouczollo dłużnika o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.
Data sporządzenia:

.

Imię inazwisko: ...
Adres zamieszkania:
Stan cywilny:

.......

Nr telefonu: .........,
NIP:

.

REGON:
PESEL:

l.

Zrodło dochodów dłuznika (umowa o prace' rniejsce zatrudnienia, działalnośćgospodarcza
rodzaj, renta, emerytura, ulTlowy zlecenia. alimenty. prawa majątkorł,e. dzierŻawa, najem.
np.)

Ż. Miesięczna
3.

wysokośćdochodów dłużnika (netto)

Struktura rodzi
Imię i nazwisko
(informacja o wszystkich
osobach pozostających we
wspól nym gospodarstwie
domowym)

L.p

Wiek

Stopień
pokrewieństwa

I

2
-t

4
5

6.
7
8

9

Łączny dochód nriesięczny rodziny (netto) . '. ' '.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie (netto)

Wysokośó dochodu
(wynagrodzenie,
Mie.isce pracy

renta, emerytura,

dochód z
działalności,itp.)

4.

Struktura
L.p.

5.

ków nries

h

Wysokośćwydatku

Wydatek
I

Czynsz

Ż

Gaz, prąd

J

Woda, kanalizacia

4

Inne koszty z utrzytnaniem mięszkania (domu)

5

Spłata kredytu nrieszkaniowego

6

Uczestnictwo w kasach mieszkaniowych

7

Alimenty

8

Spłaty ratalne na sanrochód

9

lnne (akie?)

Sytuacja mieszkanrowa:

typ nlieszkania

(spółdzielczo

_

lokatorskie" spółdzielczo

komunalne, zakładowe, wynajęte, odrębna

własność

własnościowe.
inne)

lokalu,

powierzchnia mieszkania

6.

Sytuacja materialna:

rozdzielnośćnrajątkowa małżonków ustanowiona W dnitl

.

posiadany majątek nieruchomy (połozenie' nr księgi wieczystej)

.

posiadany samochód lub inny pojazd (marka. nr rejestracyjny. rok produkcji.
obciązenie kredytowe)

stanzadłuŻenia wobec innyclr wierzycieli (Urzędy Skarbowe, ZUS, itp.)

posiadane gospodarstwo rolne

- powierzchnia

posiadane akcje lub tldziały (wysokość)

ogółem (ha przeliczeniowe).. ' '...

wysokośćposiadanych oszczędności

7.

lnne wsparcię finansowe
w.iakim zakresie i okreslę

i

materialne (osoba. grupa' instytucja np. opieka społeczna) _

8. Uwagi:......

POtJCIZENIL'
Zgodltie z l-lchrvałą Nr I-XXXIX n6ĘDa l0 Rad1,' Miasta Stclłeczncgo Warszarvy z, dria 9 rvześnia
Żala r. rv sprarł'ie szczególorr'yclr zasad. spclsobu i tr1.'bu udzielania ulg r'r, spłacie rraleŹności
o charakterze cy'rvilllclpl'awnym oraz określenia rvarunkćrw clopurszczalności pollloc-v publiczne-i do
rvniosku należy dolączyć kopie aktualn-vch dokumentórv pohvierdzających trudną sytuację
materialną rvnioskoda\Yc_-v oraz osób pozostających \\ie \\.Spóll]yrn gospodarstr.vie <lomorł,1,'nr, rv
lytn:

l.

Kopii dokumentórv potu'icrdzających osiagane dochody.

2. Kopii
3.
4.

dokLrnręntórł,potrvierdza.iących ponoszenie stałych rrriesięcznych ivr'datkólv (oplaty
Z,a czyl1sz. gaz, prąd i inne koszt1.' utrzynrania nrieszkania).
kopii dokunrentórv potrvierdza.iąc1'ch przedsta'ut'iolle lve rvniosku clkoliczrrości.
erventtlalnie inne dokunrenty, które dłttznik Llzna7a istotne dla rozstrz1,gllięcia Sprarł1'.

Niezłożenieww. dokumentów spowoduie pozostawienie wniosku bez rozstrzvgnięcia

Miejscowośći data

Podpis i pieczątka pracownika
p r zyjmuj ące go o świ ad czenie

Podpis dłużnika

Załącznik nr

3

do Zarząc|zenia nr

UMOWA Nr

120t8

...

Zawarta w dniu
.....Ż0l7 r. pomiędzy
Miastem Stołecznym Warszawao Pl. Bankowy 3/5' 00 - 950 Warszawa, NlP:525-2Ż-48-481,
zw any m da ej,.Wierzycielem'0, reprezentow any m przez:
p. o' Dyrektora Macieja Wójtowicza Zarząd Praskich Tęrenów Prrblicznych w Dzielnicy Praga
Północ m. st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-oR.0052.706.20l6 z dnia
04.03'Ż016r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do ufi:'arzania,
odraczania lrrb rozkładania na raty naleŻnościm.st. Warszawy o charaktęrze cywilnoprawnym.
a takŻe do udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną w sprawach lezących w kompetencji
Zarządu Praskich Teręnów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszaw, na zasadach
i w trybie określonym w uclrwale Nr LXXXIxl2643l2010 Rady m. st. Warszawy z dnia
9 września Ż0l0 r.o przy czym wartośćnalezrrości głównej wraz z odsętkami i innymi
naleznościami ubocznymi nie moŻe przekroczyć kwoty Ż0.000,- zł
I

a

Panią/Panem
dale.i

.. zamieszkałą w Warszawie przy

ul.

...... Zwaną

,.Dłlżnikiem".

W związku ze złoŻonym w dniu
wnioskiem w sprawie udzielenia rrlgi w
spłacie należnościm.st. Warszawy, działa.iąc na podstawie $ 4 ust.l uchwały Nr
LxXXIXlŻ643l20l0 Rady m. st' Warszawy z dnia 9 września20l 0 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności o charakterze cywilnoprawnym oraz

określeniawarunków dopuszczalności pomocy publicznej z póź. zmianami (Dz. Urz' Woj. Maz. Nr
l99, poz. 5645z 20l0 r.) strony r-lstaliły co następuje:

s1
Na koncie Dłużnikaistnieje wierzytelność, ztytułu
- naleznośćgłówna.

w wysokości

s2
Wierzyciel oświadcza. Że wyruŻa zgodę na dokonatie zapłaty wierzytelności wymienionej w $ l
...'' ratach płatnych zgodrrie z harmonogramem stanowiącymzałącznik nr l
umowy w ....
do umowy.

$3
Dłuznik oświadcza.Że zobowiązuje się dokonywać spłaty wierzy,telności w ratach. których terminy
wynikają zzałącznika nr l do niniejszej umowy.

$4

W przypadku niedotrzymania tęrminu płatllościktórejkolwiek z

rat, cała wierzytelność stanie się
pierwotnego
dnia r,vynragalności.
natyc|rmiast wymagalnawraz z odsetkami należnymi od

ss

Wszystkie wpłaty dokonane w związku z zadłuŻeniem wykazanym w $ l po dniu złoŻenia wniosku
o ulgę aprzed dniem podpisania umowyt za|icza się na poczet ostatnich rat.

$6
Zapłata kwot wynikających Z umowy będzie dokonywana na konto bankowe Zarządu Praskich
Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy na rachunek nr:
68 1030 1508 0000 0005 5088 9005 lub w kasie Wierzyciela ul. Burdzińskiego 7' 03-480
Warszawa.

$7
Umowa zostaje sporządzona

w

trzęch jednobrzmiących egzemplarzach,

przeznaczony jest dla Dłużnika, a dwa dla Wierzyciela.

DŁUZNIK

z

WIERZYCIEL

których jeden

Załączniknr
do umowy Nr
z dnia

1

Tytuł należności

Kwota należności
głównej

odsetki według stanu
na dzień

zł
Łączna kwota
wierzytelności

KoszĘ sądowe

zł

zŁ

zł

HARMoNoGRAM SPŁAT
Harmonogram
rata

Termin zapłatv

Kwota do zapłafy

I

rata2
rata3
rata 4
rata 5
rata 6

rataT
rata 8

rata9

RAZEM:
DŁUZNIK

WIERZYCIEL

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr

.......

l2o1'8

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez
przedsiębiorcę Wykonującego usługę świadczoną W ogólnym interesie gospodarczym
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
360120L2 z dnia 25 kwietnia 2OL2 r. w sprawie stosowania art. tO7 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczonew

ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE LLL4z26.4.2oL2, str.8)
A1. lnformacje dotyczące wspólnika spólki cywilnej
A. lnformacie dotyczące podmiotu
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis
w związku z dzialalnością prowadzoną w tej

któremu ma być udzielona pomoc de
.11'

mtnlmls

spółce2)
NIP

1

i nazwisko albo nazwa
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

4}

ldentyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce

zamieszkania albo

4l

5) Forma prawna podmiotusl

przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa społka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996

r. o
gospodarce komunalnej {Dz. U. z ZOLL r. Nr 45, poz. 235}
spółka akcyjna albo spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spólka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych {Dz. U. z2o13 r. poz. 885, zpóźn. zm.|

inna (podać jaka)

rozponądzenia Komisji (UE} nr 65ll2ot4 z dnia 17 czerwca 2oL4 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z26.o6.2}L4,str. 1)s!
5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem l do

mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średnl przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
7) Klasa dzialalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia24 grudnia 2oa7 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Dzialalności (PKD} {Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn, zm')6)

Data utworzenia

Strona 1 z 8

Powiązania z innymi pnedsiębiorcami7l
Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
9}

a)

jeden przedsiębiorca posiada w drugim większośćpraw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powolać lub

nie

odwolać większośćczlonków organu

tak

nre

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

tak

nte

jeden pnedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego
członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub czlonkami tego
przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większośćpraw glosu u tego przedsiębiorcy?

tak

nle

tak

nte

zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

d}

e} przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez

innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?
W pnypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:

jednego

identyfikator podatkowy N|P wszystkich powiązanych z
podmiotem przedsiębiorców

a}

lączną wartośćpomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzająrych latach
podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem
b}

przedsiębiorcom8)
10) lnformacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego pnedsiębiorcy lub połączenia z innym
przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy
Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:
a}

powstał wskutek polączenia się innych przedsiębiorców?

b} przejął
c}

innego przedsiębiorcę?

nie

powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

nie

W prrypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a} lub b) należy podać:

identyfikator podatkowy NlP wszystkich polączonych lub
przejętych pnedsiębiorców

a)

b) lączną

nte

wańośćpomocy de minimis udzielonej w bieżącym

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym
przedsiębiorcom8}

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c} należy podać:

identyflkator podatkowy NlP przedsiębiorcy przed
podzialem
b) lączną wartośćpomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podzialem

a}

w odniesieniu do działa|nościpnejmowanej pnez podmiot8}
Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka częśćpomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podzialem

przeznaczona byla na działalnośćprzejętą przez podmiot,
- łączną wartośćpomory de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowvch prredsiębiorcv pzed podzialem8}
- wartośćkapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

- wartośćkapitalu podmiotu na moment podziatu (w PLN)
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B. lnformacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona

pomoc de minimise)
l} Czy, w przypadku spriłki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąoraz spólki
komandytowo-akcyjnej,

wysokość niepokrytych strat przewyższa5oC/o wysokości kapitału

zareiestrowan"notol?
2| Czv,w prrypadku spółki jawnej, spólki komandytowej, spółki pańnerskiej oraz spdki cywilnej,
wysokość niepokrytych strat prŻewyższa 50 o/o wysokości jej kapitału wedlug ksiąg spólki?
3} Czy

tak
nie doĘcry

nre

nie dotyczy

podmiot spelnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

4| Czy, w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro, maĘ lub średni,w ciągu ostatnich dwóch lat
stosunek dtugów do kapitalu własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego
powiększonego o amortyzację do odsetek byl niższy niż 1?

nte

nte

l-lt"r

nre

nie dotycry

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1_4, należy dodatkowo
określić,czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z
wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
a} podmiot odnotowuje rosnące straty?
nie
b}

obroty podmiotu maleją?

nie

zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany
potencjal do świadczenia uslug?
c}

[-1,"t

d) podmiot ma nadwyźki produkcjill}?
e}

nie

zmniejsza się przeptyw środków finansowych?

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?
g}

rosną kwoĘ odsetek od zobowiązań podmiotu?

h) wartośćaktywów

nie

netto podmiotu zmniejsza się lub jest

k

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

zerowa?
i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w
zakresie pĘnnościfi na nsowej?

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 4, podmiot jest w stanie odzyskać
płynnośćfinansową?
5} Czy

nle
nie dotyczy

Jeślitak, to w jaki sposób?
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C. lnformacje dotyczące działalnościgospodarczejprowadzonej przez podmiot

któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:
1) w sektorze

rybolówstwa i akwakulturyl2l?

2| w dziedzinie produkcji podstawowej

tak

produktów rolnych wymienionych w załączniku l do

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
3) w dziedzinie przetwarzania

iwprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku l do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiei?

4) w sektorze

węglowyml3h

5) w sektorze drogowego transportu
6} Czy

towarów?

wnioskowana pomoc de minimis pr.eznaczona będzie na dzialalnośćwskazaną w pkt 1_5?

7) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt

t, 2,4lub 5 czy zapewniona iest

rozdzięlnośćrachunkowala} uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach
dzialalność korzyściwynikających z uzyskanej pomocy de minimis {w jaki sposób)?
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Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić
pkt 1-8 poniżej:
1}

opis przedsięwzięcia:

2}

koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

3} maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

4} intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5}

lokalizacja przedsięwzięcia:

6}

cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7}

etapy realizacji przedsięwzięcia:

data

i

zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
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E. lnformacja dotycząca rekompensaty otrzymanej z Ę1tułu świadczenia usługiw
ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą

podmiot

o pomoc de minimis

Czy podmiot otrzymał rekompensatęlGl z tytulu świadczenia usługi w ogólnym
interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą

nte

ubiega się o pomoc de minimis?
W prrypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej naleźy wskazać:
a}

w związku

z

jaką uslugą świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym zostala udzielona rekompensata17}?

b| czy rekompensata udzielona zostala na warunkach określonych w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 36ol2oL2 z dnia 25 kwietnia 2al2r.w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym?

tak

nte

F. lnformacje doĘczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
lmię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis
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) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej aIbo komplementariusZ spótki komandytowej albo ko
nej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną W tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spólki. W przypadku spótki
naleźy podać NlP tej spółki, nazwę pod jaką spótka funkcjonuje na rynku oraz mie.jsce prowadzenia dzialalnoścj, a w przypadku braku nazwy i miejsca
dziatalności imiona i nazwiska oraz adresV wszvstkich wspólników tei spółki.
)Wypelnia się Wylącznie w przypadkLl, gdy o pomoc de minimis Wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki
albo komandytowo-akcyjne'i
)

niebędący akcjonariuszem, w zwlązku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotycŻące tego

lnika albo komolementariusza)
o ile posiada identyfikator podatkowy NlP.
Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady MinistróW Z dnia 15 grudnia 1998 r. W sprawie szczególowych zasad
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urZędowego podziału terytoriaInego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1'031',zpoźn. zm.). Lista identyfikatoróW gmin znajdu.je się na stronie internetowej
/www.uokik.gov.pl/sporzadzanie sprawozdan z wvkorzvstaniem aplikacii shrimp.php.

\Zaznacza się właściwąpozycję znakiem X.

Podaje się klasę dzialalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. leżeli brak jest moż|iwościustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę
tej dZlałaIności,która generuje największy przychód.
Za powiązane nie uważa się podmiotóW, w przypadku których powiązanle występuje wytącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. 5karbu Państwa, jednostki

morządu terytorjalnego.
Podaje się wartość pomocy W euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2oo4 r' o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
porządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art' 11 ust. 2 tej ustawy oraz wtaściwymi przepisami unijnymi'
Nie wypetnia się w przypadku podmiotów którym ma być udzielona pomoc de minimi5:

a) na podstawie art. 34a ustawy

z d nia 8 maja L997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Ska rb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. |J. z 20L2 r.

poz. 657, z późn. zm.),

b) będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informac.ii okreś|onych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia dzialalności gospodarczej.
Warunek jest spełniony, jeślipo odjęciu Wartości skumulowanych strat od 5umy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapital zapasowy, rezerwowy oraz
z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego Wartośc bezwzględna przekracza połowę Wartości kapitału zarejestrowanewgo, tj. akcyjnego Iub
kładowego.
) Dotyczy wylącznie
2)

producentów

objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i

i Rady (UE) nr L379/2o73 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr LL84/2oo6 i (WE) nr 7224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1'O4l2OOO (Dz'

rz UE L 354 t 28.1.2.2013, str. 1\.
3) W rozumieniu decyzji Rady 2o1o/787/UE

z dnia 10 grudnia 2010 r. W sprawie pomocy państwa utatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych

kopalń węgla (Dz. Urz

E L 336, z 2L.L2.20L0, s. 24\.

RozdzieIność rachunkowa określonej działalności gospodarczej poIega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczei oraz prawidłowym
przychodów i kosztóW na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także okreś|eniu W dokumentacji, o
mowa W art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z poźn. zm.|, zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod
kosztów i DrzVchodów.
5) Wypetnia 5ię zgodnie Z lnstrukcją wypetnienia tabeli w częściD formularza.
6) Dotyczy zarówno pomocy publicznej jak również wsparcia nie spelniającego warunków określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
7) Podaje się informacje pozwaIające na zidentyfikowanie

konkretnej ustugi świadczonej przez podmiot, ti. pozwaIające odróżnić tę uslugę od innych usług
przez podmiot oraz ustug świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa uslugi świadczonej w ogó|nym interesie gospodarczym, sektor W jakim jest

okres oraz obszar
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lnstrukcja wypełnienia tabeliw częściD formularza
Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład,
ieżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłościpomoc w związku z realizacją
inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis'
1. Dzień udzielenia pomocv (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy W rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z

dnia 30 kwietnia 2oo4 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Podmiot udzielaiącv pomocv (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W
przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzaleznia nabycie prawa do

otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to mieisce niewvpełnione'
Podstawa prawna otrzvmanei pomocv (kol. 3a i 3b)
istnieją następujące możliwościłączeniaelementów tworzących podstawę praWną otrzymanej
które nal
tsac w
n h kolumnach tabeli w s
c
b rzedstawi
onrze]
Podstawa prawna - informacje podstawowe
Podstawa prawna - informacje szczególowe
:

m

3a

3b

przepis ustawy
przepis ustawy

brak*
przepis aktu wykonawczego
przepis aktu wykonawczego

przepis ustawy

decvzja/uchwala/
umowa

przepis ustawy

- symbol

decyzja/uchwała/u mowa

- symbol

W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie ,,brak"

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę itytuł oraz
aczenie roku (numeru) ipozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowanaorazoznaczenie
rzepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności:artykuł,ustęp, punkt, litera, tiret)
3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy
do ustawy, nalezy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu itytuł aktu oraz
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowanY oraz przepis aktu
konawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt
powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego
cego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie,,brak" ' Jeżeli podstawą udzielenia
mocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji umer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy _ numer, przedmiot oraz strony
umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, nalezy

Strona 1 z 5

4. Forma pomocv (kol. 4) - nalezy podać wyłącznie kod oznaczający właściwąformę pomocy

Forma pomocy

Kod

L

2

dotacja

A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

AL.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań

statutowych
refundacja
rekompensata
zwolnienie z podatku
odliczenie od podatku
o0nlzKa lu0 zmnleJszenle, powodulące obnlzenle podstawy opodatKowanla lu0 WysoKoscl
nndrtlrr

A1.3
AL.4
A1.5
A2.L

42.2
A2.3

r

obniżen ie wysokości opłaty

A.2.4

zwolnienie z opłaty
zaniechanie poboru podatku
zaniechanie poboru opłaty
umorzenie zaległościpodatkowej wraz z odsetkami
umorzenie odsetek od zaległościpodatkowej
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie kar
oddanie do korzystania mienia będącego własnościąSkarbu Państwa albo jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związkóW na Warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od
oferowanvch na rvnku
zbycie mienia będącego własnościąSkarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub
ich związkóW na Warunkach korzystnieiszvch od oferowanvch na rvnku
u morzen ie kosztów egzekucyj nych
jed norazowa amortyzacja
umorzenie kosztów procesu sądowego
wniesienie kapitału
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały
pożyczka preferencyj na
kredyt preferencyjny
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)
pożyczki warunkowo umorzone
odroczenie terminu płatnościpodatku
odroczenie terminu płatnościzaległościpodatkowej lub zaległościpodatkowej wraz z odsetkami
rozłożenie na raty płatnościpodatku
rozłozenie na raty płatnościzaległościpodatkowej lub zaległościpodatkowej wraz z odsetkami
odroczenie terminu płatnościopłaty (składki, wpłaty)
odroczenie terminu płatnościzaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty)
wraz z odsetkami
rozłozenie na raty opłaty (składki, wpłaty)
rozłożenie na raty płatnościzaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty)
wraz z odsetkami
odroczenie terminu płatnościkary
rozłożenie na raty kary
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
rozłożenie na raty odsetek
Strona 2 z 5

A2.5
A2.6
42.7

42.8
42.9
A2.10
Az.LT
42.L2
A2.13
A2.L4
A2.15
A2.L6
42.L7
81.1
82.L

cl.1
cL.2
c1.3
cL.4
c2.L
c2.t.2
c2.2
c2.3.L
c2.4
c2.4.L

c2.5
c2.5.1
c2.6
c2.7
c2.8
c2.9

odroczenie terminu płatnościkosztów egzekucyjnych
odroczenie terminu płatnościodsetek
odroczenie terminu płatnościkosztów procesu sądowego
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego
poręczenle
gwarancla

c2.L0
C2.LL
c2.L2
c2.L3
D1.1

DL.2

inne
5. Wartośćotrzymanei pomocv publicznei lub pomocv de minimis (kol. 5a i 5b) - nalezy podać:

E

a)

wartośćnominalną pomocy (jako całkowitą wielkośćśrodków finansowych będących podstawą do
obliczania wielkościudzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b)

wartośćbrutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów

wydanymnapodstawieart'11 ust.2 ustawyzdnia30kwietnia2004r.opostępowaniuwsprawach
dotyczących pomocy

pu bl

icznej oraz właściwymi przepisam i u nijnymi)'

6. Przeznaczenie pomocv publicznei (kol. 6) - nalezy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy

Wyszczególnienie

Kod

L

2

A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalnośćbadawczą, rozwojową i innowacvina
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymental ne prace rozwojowe
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw
pomoc na techniczne studia wykonalności
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacii i usługi wsparcia innowacii
pomoc na tymczasowe zatrudn ien ie wysoko wykwa ifikowa nego personel u
pomoc na klastry innowacvine
pomoc na pokrycie kosztów praw własnościprzemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
I

Pomoc na ochronę środowiska
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych
(zgodnie zzałącznikiem XllTraktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony
środowiskalub podniesienie poziomu ochrony środowiskaw przypadku braku norm
wspólnotowvch
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niz normy
wspólnotowe lub podnoszących poziom.ochrony środowiska w przypadku braku norm
wspólnotowych
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędnośćenergii, w tym
pomoc operacyjna
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej
sprawności, W tym pomoc operacyjna
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źrodeł
odnawialnych, w tym pomoc operacyjna
pomoc na badania środowiska
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne
pomoc na gospodarowanie odpadami
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów
Strona 3 z 5

a1.1.1
aL.L.2
a1.1.3
a1-.2

a1.3
aL,4
a1.5
a1.6
aL.7

a1.8
a2.L

a2.2

a2.3
a2.4
a2.5

a2.6
a2.7
a2.8
a2,9
a2.LO

a2.LL

pomoc na relokację przedsiębiorstw
pomoc dotycząca programów hand u u prawn ieniam i
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych iśrednich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna
l

a2.L2
a2.L3
a3

pomoc na zatrudnienie
a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych iśrednich przedslębiorstw oraz udział małych iśrednich
przedsiębiorstw W targach
pomoc na usługi doradcze
a5
pomoc na udział w targach
a6
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w
szczegól nie n iekorzystnej sytuacji
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników

all
aL2
a13

niepełnosprawnych
Pomoc szkoleniowa
szkolenia specja listvczne
szkolenia ogólne

Pomoc na ratowanie
Pomoc na restrukturyzację
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez kIęskiżywiołowelub inne
nadzwvczaine zda rzenia
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub !ikwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o
cha rakterze oonadsektorowvm
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach
orzedsiewziecia sosoodarczeso oodeimowanepo w interesie eurooeiskim
Pomoc na wspieranie kultury izachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie
sDrzecznvm z rvnkiem wewnetrznvm
Pomoc na ruecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety
B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna
pomoc na zatrudnienie
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
pomoc operacyjna
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

a14.I
aL4.2
a15
a16
aL7
a18
a19
a2O

a2I
a22
a23

a24
b1
b2
b3

b4

bs

C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym
pomoc de minimis
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie zrozporządzeniem

elt

Komisji nr 1998/Ż006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1'407 /20t3
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym

e1c

interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 36012012
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D.

PoMoc W SEKToRACH

- przeznaczenia szczegó!ne

sEKToR BU DoWNlCTWA oKRĘToWEGo
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
pomoc związana z kredytami eksportowymi
pomoc na rozwol
całkowite zaprzestan ie prowadzenia działal no ściprzez przedsiębiorcę
częściowe za przesta n ie prowadzen ia działa nościprzez przedsiębiorcę
l

sEKToR GoRNICTWA WĘGLA
pomoc na pokrvcie kosztów nadzwvczajnVch
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do
zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe
SEKTOR TRANSPORTU
ZEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna
pomoc na poprawę konkurencvjności
pomoc na repatriację marynarzy
pomoc na wsparcie zeglugi bliskiego zasięgu
LOTNICTWO
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego
pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności
SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacjitaboru
pomoc w celu anulowania długów
pomoc na koordynację transportu
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU
SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązan iem u mów długoterm nowvch sprzedazv mocy i energii elektrycznej
SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych
SEKTOR TELEKOMU NI KACYJNY
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