
Załącznik nr 4 
Do Regulaminu  

pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest  
 z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w roku 2017”. 

 

…………………………………………… 

(Miejscowość, data) 

Wnioskodawca:                                    

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY  O  POMOCY  PUBLICZNEJ 

   Zgodnie z art. art. 107 ust. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc udzielana przez Państwo 

przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące 

przesłanki: 

1. udzielana jest ona przez Państwo lub ze środków państwowych, 

2. udzielana jest na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo 

produkcję określonych towarów), 

4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między krajami 

członkowskimi UE. 

     W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia  

z pomocą publiczną o której mowa w art. 107 ust. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 

Traktatu ustanawiającego unię Europejską).  

       Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jedynie na danym terenie, jego podstawowym odbiorcą 

są podmioty krajowe, nie ma licznych powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi, można przyjąć, że pomoc jemu 

udzielona nie doprowadzi do zakłóceń w konkurencji negatywnie rzutujących na wymianę handlową w ramach UE,  

a zatem nie stanowi pomocy publicznej. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Prowadzę/ nie prowadzę* działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. 

świadczę usługi lub oferuję towary na rynku). 

2. Prowadzę/ nie prowadzę*działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. 

świadczę usługi lub oferuję towary na rynku) w sektorze: 

rolnictwa/ rybołówstwa/ transportu* 

3. Budynek gospodarczy/ mieszkalny* zlokalizowany pod adresem: 

................................................................................................................................................................ 

Działka ewid.  nr ..................., obręb geodezyjny ..................................................... gm. Kraśnik, jest 

obiektem, w którym jest prowadzona/ nie jest prowadzona*  działalność gospodarcza. 

3. Wnioskowana pomoc na usunięcie azbestu z pokrycia dachowego z budynku:         

mieszkalnego/gospodarczego* 

spełnia / nie spełnia*  

przesłanek wymienionych powyżej w pkt 1-4, a zatem nie stanowi pomocy publicznej, o której 

mowa w art. 107 ust. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu 

ustanawiającego unię Europejską). 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

   Wyjaśnienia:  

  * - podkreślić właściwe 


