Załącznik Nr 4 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

Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu uruchomienia
zorganizowanej działalności w formie inkubatora przedsiębiorczości
Na podstawie paragrafu 3 „Zasad zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Nr …................ Rady Miejskiej Bielawy
z dnia .................................. wnoszę o zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych w Zasadach.
1. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania objętego wnioskiem:
1) adres nieruchomości ….............................................................................................
2) tytuł prawny ...............................................................................................................
3) nr księgi wieczystej ...................................................................................................
4) nr działki i obręb ........................................................................................................
2. Oświadczenie o spełnieniu przez wnioskodawcę definicji instytucji otoczenia biznesu.
W związku z ubieganiem się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na mocy Uchwały
Nr …................ Rady Miejskiej Bielawy z dnia …....................
oświadczam, iż Wnioskodawca: …........................................................................
spełnia definicję Instytucji Otoczenia Biznesu, co wynika z:
…...............................................................................................................…..................
…............................................................................................................................................
.......................................................
(miejscowość, data)

….........................................................
(podpis przedsiębiorcy)
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3. Załączniki dołączone do wniosku:
1) Potwierdzone* zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 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,
2) Wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem określonym załącznikiem do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (zwane dalej rozporządzeniem)
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
4. Dane osoby do kontaktów z Urzędem Miejskim w Bielawie
Imię i nazwisko, numer telefonu: ........................................................................................

.......................................................
(miejscowość, data)

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

* poświadczenia dokonuje przedsiębiorca składający wniosek
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