Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/216/16
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 25.05.2016 r.

Burmistrz Miasta Bielawa
.....................................................
imię, nazwisko/ nazwa firmy

.....................................................
adres zamieszkania/siedziba firmy

.....................................................
Numer Identyfikacji Podatkowej

ZGŁOSZENIE
dotyczące zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na realizację
nowej inwestycji
Na podstawie paragrafu 2 „Zasad zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Nr …................ Rady Miejskiej Bielawy
z dnia .......................... dokonuję zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy de minimis z tytułu
zrealizowania nowej inwestycji.
I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
1. Nazwa przedsiębiorcy / imię nazwisko:
…......................................................................................................................................................
2. Adres siedziby oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr, kod pocztowy,
miejscowość)
…......................................................................................................................................................
3. NIP/ Numer PESEL
…......................................................................................................................................................
4. REGON
…......................................................................................................................................................
5. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. 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)
…......................................................................................................................................................
6. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)(Dz. U. z 2007, Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.):
….......................................................................................................................................................

7. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby):
….......................................................................................................................................................
8. Telefon i fax:
….......................................................................................................................................................
9. E-mail:
….......................................................................................................................................................
10. Adres strony internetowej:
…........................................................................................................................................................
11. Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, fax, e-mail):
…........................................................................................................................................................
II. INFORMACJE O PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI
A. Charakterystyka nowej inwestycji
1. Nazwa inwestycji:
…........................................................................................................................................................
2. Opis inwestycji:
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
3. Planowany koszt nowej inwestycji:
…........................................................................................................................................................
4. Planowana data rozpoczęcia nowej inwestycji:
…........................................................................................................................................................
5. Planowana data zakończenia nowej inwestycji:
…........................................................................................................................................................
6. Dane dotyczące nieruchomości, na której zrealizowana będzie nowa inwestycja:
…........................................................................................................................................................
a) ulica i numer...................................................................................................................................
b) numer księgi wieczystej.................................................................................................................
c) numer i powierzchnia działki/działek.............................................................................................
d) łączna powierzchnia gruntów m2..................................................................................................

B. Harmonogram realizacji nowej inwestycji z uwzględnieniem planowanego rozpoczęcia
i zakończenia inwestycji.
L.p.

Rodzaj kosztu
kwalifikowanego

Termin
realizacji

Kwota netto

Kwota VAT

Kwota brutto

Łączna wartość inwestycji

III. Planowana liczba zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w związku
z realizacją nowej inwestycji i zamiarem skorzystania ze zwolnienia z tytułu wzrostu zatrudnienia
na zasadach określonych § 1 załącznika nr 1 „Zasady zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis” do uchwały Nr …........................ Rady Miejskiej Bielawy z dnia
…..................... w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
…............................. osób
IV. Załączniki dołączone do wniosku:
1) deklaracja na podatek od nieruchomości lub informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych,
2) formularz informacji określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311, zmiany w Dz. U. z 2013 r., poz. 276),
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i
rybołówstwie otrzymane w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat wraz z oświadczeniem
o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5
do Uchwały.

V. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, iż:
1.
Zapoznałem się z uchwałą Nr.............................. Rady Miejskiej Bielawy
z dnia...............................w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis.
2.
Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
.......................................................
(miejscowość, data)

….........................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy)

VI. ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres............................zgodnie
z obowiązkiem wynikającym z uchwały Nr....................................Rady Miejskiej Bielawy
z dnia....................... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis.
.......................................................
(miejscowość, data)

….........................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy)

