Białystok, dnia ………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(firma oraz forma prawna przedsiębiorcy,
adres do doręczeń)
NIP, REGON …………………………………
…………………………………………………
(numer kontaktowy – opcjonalnie
udostępniony dobrowolnie w celach kontaktu
w sprawie wniosku)

Prezydent Miasta Białegostoku
OŚWIADCZENIE

1.
Stosownie do 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716
ze zm.) oświadczam, że nieruchomość położona w Białymstoku przy ulicy ……………………………..
lokal/miejsce postojowe Nr ………, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu …………
jako działka nr …………..………………., dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ………...……………..

 stanowi adres lub siedzibę działalności gospodarczej:
 w całości,
 w części, tj. w udziale wynoszącym …………………. części, stanowiącym stosunek powierzchni
wykorzystywanej w związku z prowadzoną działalnością do ogólnej powierzchni
gruntu/budynku/lokalu,

 nie stanowi adresu lub siedziby działalności gospodarczej;
 jest wykorzystywana/udostępniania do celów prowadzących do uzyskania korzyści majątkowych:
 w całości,
 w części, tj. w udziale wynoszącym …………………. części, stanowiącym stosunek
powierzchni wykorzystywanej w związku z prowadzoną działalnością do ogólnej powierzchni
gruntu/budynku/lokalu,



nie jest wykorzystywana/udostępniania do celów prowadzących do uzyskania korzyści
majątkowych.

……………..……………………………
(podpis osoby/osób upoważnionych
do działania w imieniu przedsiębiorcy)

W przypadku użytkowników wieczystych będących przedsiębiorcą do niniejszego oświadczenia należy
załączyć:
a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
b) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis

otrzymanej w tym okresie (Zał. 2), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(Zał. 3);

2.
Stosownie do art. 7 ust. 6a jako przedsiębiorca oświadczam, iż z uwagi na możliwe przekroczenie pułapu
pomocy de minimis zamierzam wnosić opłatę przekształceniową o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy
przez okres:
 99 lat w związku z tym, że stawka opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
ww. nieruchomości wynosi 1%,


33 lat w związku z tym, że stawka opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
ww. nieruchomości wynosi 3%,

W związku z powyższym nie będę korzystał z pomocy de minimis.

……………..……………………………
(podpis osoby/osób upoważnionych
do działania w imieniu przedsiębiorcy)

