
          Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/132/2020 

         Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 kwietnia 2020r. 

 

Mierzęcice, data.............................. 

 

……………………………………… 
                       Nazwa firmy 

……………………………………… 

…………………………………….... 

                            Adres 

……………………………………… 

                             NIP 
 

……………………………………… 

                     tel. kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE 

                                                                                                             

1. Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą: 

□ wobec którego wprowadzone zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania/prowadzenia 

działalności oraz/lub czasowe ograniczenia określonych zakresów działalności, wynikające 

z przepisów szczególnych; 

□wobec którego nie zostały wprowadzone czasowe ograniczenia 

funkcjonowania/prowadzenia działalności oraz/lub czasowe ograniczenia określonych 

zakresów działalności, wynikające z przepisów szczególnych. 

 

2. Oświadczam, że płynność finansowa mojego przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-

19 . Przyczyną pogorszenia płynności finansowej jest: 

□ czasowe ograniczenia funkcjonowania/prowadzenia działalności oraz/lub czasowe 

ograniczenia określonych zakresów działalności, wynikające z przepisów szczególnych; 

□ zaprzestanie prowadzenia działalności w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii; 

□ spadek obrotów gospodarczych: 

□ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia dokumentów, o których 

mowa w §3 ust. 1 uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego 



 

□ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 uchwały, w 

porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego 

  

3. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019r.  

□ spełniałem/am  

□ nie spełniałem/am 

kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

 

 

 

  

 

……………………………….. 
                       podpis1 

 

  

                                                 
1 Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją wskazana w KRS w 

przypadku osób prawnych lub przez pełnomocnika strony. 


