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Oświadczenie o posiadaniu na własność nieruchomości, w której dokonywana będzie planowana 
inwestycja oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości,  

w której realizowana będzie inwestycja, w ramach projektu pn.:  
„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice” 

 
 
 

1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

urodzony/a dnia …………….…………………………… w ………………………………………………..……………………………………………… 

zamieszkały/a w …………………………………………………..………. przy ul. ……..…………..………………………………… nr ……...… 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer dokumentu)  

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

2. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

urodzony/a dnia …………….………………………… w ……………………………………………..…………………………………………………… 

zamieszkały/a w …………………………………………………..………. przy ul. ……..…………..………………………………… nr …..….… 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer dokumentu)  

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej: 

• oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem(1) nieruchomości położonej na terenie gminy 

Pawłowice w miejscowości ….………………………..………….. przy ul. ……..…………..………………………………… nr ……..…, 

składającej się z działek numer: ………………………………………………………; 

• oświadczam, że na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność, w której realizowana będzie inwestycja 

jest prowadzona / nieprowadzona(1,2) działalność gospodarcza. Przedmiotem prowadzonej działalności 

gospodarczej jest(3): ………………..………………………………………………………………………………… 

 

Pawłowice, dnia ……………....……… 2022 r.                            Podpis/y wnioskodawcy/ów: 

1. ……………………………………………………………..……..……. 

2. …………………………………………………………………………… 

Objaśnienia: 
(1) Niepotrzebne skreślić 
(2) Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 

handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 
(3) Dotyczy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w przeciwnym razie należy wpisać „nie dotyczy”. 

 
UWAGA! 
W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej należy dodatkowo przedłożyć: 
1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie jaką otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie.  

2. Informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z formularzem, 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 


