UCHWAŁA Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm.)
Rada Miasta Szczecinek, uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady i warunki przyznawania zwolnień od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
2. Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927, z późn.zm.).
3. Przez duŜy projekt inwestycyjny naleŜy rozumieć inwestycję, o której mowa w § 2 pkt 5
rozporządzenia wymienionego w ust. 2.
Rozdział 2
Warunki udzielenia pomocy dla przedsiębiorcy
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Szczecinek przez
przedsiębiorców realizujących nową inwestycję lub tworzących nowe miejsca pracy w związku
z realizacją nowej inwestycji.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nabycie gruntów oraz nowo wybudowane budynki
i budowle.
3. Za nową inwestycję naleŜy rozumieć inwestycję w środki trwałe, polegającą na utworzeniu nowego
lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa.
4. Utworzenie nowych miejsc pracy polega na wzroście netto liczby pracowników, wyraŜonym
w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie
w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy. Roczne jednostki
robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, takŜe osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu
pracy.
§ 3. 1. Kwota pomocy (zwolnienia od podatku od nieruchomości) jest obliczana w odniesieniu do:
1) kosztów inwestycji w środki trwałe, które są związane z realizacją nowej inwestycji lub
2) kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, które są związane z realizacją nowej inwestycji.
2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 zalicza się:
1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego uŜytkowania;
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budowle i budynki oraz ich
następujące wyposaŜenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura.
3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zalicza się
dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne,
ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.
4. Warunkiem udzielenia zwolnienia, o którym mowa w § 2 uchwały, na podstawie kosztów, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, jest:

1) w przypadku mikroprzedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości
co najmniej 100.000 zł;
2) w przypadku małego przedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości
co najmniej 300.000 zł;
3) w przypadku średniego przedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości
co najmniej 1.000.000 zł;
4) w przypadku przedsiębiorców innych niŜ wymienieni w pkt 1-3 - poniesienie kosztów na nową
inwestycję o wartości co najmniej 3.000.000 zł.
5. Warunkiem udzielenia zwolnienia, o którym mowa w § 2 uchwały na podstawie kosztów, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest w okresie 1 roku od dnia zakończenia inwestycji:
1) w przypadku mikroprzedsiębiorcy - utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy;
2) w przypadku małego przedsiębiorcy - utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
3) w przypadku średniego przedsiębiorcy - utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy;
4) w przypadku przedsiębiorców innych niŜ wymienieni w pkt 1-3 - utworzenie co najmniej
50 nowych miejsc pracy.
6. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:
1) dla mikro i małych przedsiębiorców - 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
2) dla średnich przedsiębiorców - 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
3) dla pozostałych przedsiębiorców - 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
4) dla duŜego projektu inwestycyjnego - zgodnie z § 9 rozporządzenia wymienionego w § 1 ust. 2.
7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy ustaloną zgodnie z § 3 ust. 6, jednak
nie dłuŜej niŜ 5 lat.
8. Zwolnienia, o których mowa w § 2, nie stosuje się wobec przedsiębiorców, którzy:
1) w oparciu o poniesione nakłady na nową inwestycję prowadzić będą działalność gospodarczą
w zakresie bankowości, dystrybucji paliw (stacje paliw) oraz handlu;
2) posiadają zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta Szczecinek.
Rozdział 3
Ogólne warunki uzyskania zwolnienia
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia
zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji
inwestycji.
3. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:
a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów określonych w § 3 ust. 2
niniejszej uchwały oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją - na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;
2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją:
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na druku
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
w związku z nową inwestycją, ustalonych według kosztów określonych w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały
- na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;
3) informacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niŜ pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.);
4) kopii decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję;
5) oświadczenia, Ŝe nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi
w § 3 ust. 8 pkt 1 uchwały - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

Rozdział 4
Sprawozdawczość i kontrola pomocy udzielonej na podstawie uchwały
§ 5. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją zobowiązany jest do dnia 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego w okresie
korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników związanych z nową inwestycją - na druku stanowiącym załącznik nr 7
do uchwały.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją zobowiązany jest do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informacje
o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego
i 30 czerwca danego roku, z zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnią informację naleŜy złoŜyć w terminie 14 dni
od dnia, w którym minęło 5 lat od otrzymania pomocy, a w przypadku mikro, małego i średniego
przedsiębiorcy 3 lata - na druku stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały.
3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na realizację nowej inwestycji traci prawo do zwolnienia,
gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małego
i średniego 3 lat, od dnia zakończenia inwestycji.
4. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją traci prawo do zwolnienia, gdy utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy
3 lat, od dnia ich utworzenia.
5. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany
powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
6. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od nieruchomości zwraca podatek za cały okres
zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.
7. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez
beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków
zawartych w uchwale, w tym takŜe sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów
i informacji składanych przez przedsiębiorców.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

ZGŁOSZENIE
o zamiarze skorzystania z pomocy regionalnej
w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
□ na wsparcie nowej inwestycji *
□ na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją*
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy
2. Adres siedziby
przedsiębiorcy

województwo
miejscowość
ulica
nr domu

3. Adres korespondencyjny
4. Telefon kontaktowy
5. Numer identyfikacyjny REGON
6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
1)

7. Symbol PKD i opis prowadzonej
działalności
8. Forma prawna przedsiębiorcy
2)

9. Wielkość przedsiębiorcy

□ mikroprzedsiębiorca
□ mały przedsiębiorca
□ średni przedsiębiorca
□ inny

* właściwe zaznaczyć
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI:
1. Rodzaj inwestycji ...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opis inwestycji
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
______________________________________
1)
2)

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz. U.Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnotowym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (Dz.Urz. UE L 214
z 09.08.2003)

3. Lokalizacja nowej inwestycji, dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa
inwestycja ………………..……………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Data rozpoczęcia inwestycji
...............................................................................................................................................................
5. Planowana data zakończenia inwestycji
...............................................................................................................................................................
6. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:
a) liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ................
b) planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy …………………………………………….
c) planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł …………………………..................
III. PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZWOLNIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
Informowania tut. organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na
moŜliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o nie zakończeniu inwestycji w terminie) oraz
do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na kaŜdym etapie korzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomości – na wezwanie organu podatkowego.
IV. PRZEDSIĘBIORCA DO WNIOSKU ZAŁĄCZA:
1. BieŜącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
3. Zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy
- na załączniku nr 1.1;
4. Zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w Szczecinku co najmniej przez 5 lat lub w przypadku
mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez 3 lata od dnia jej zakończenia (w przypadku pomocy
na wspieranie nowych inwestycji) – na załączniku nr 1.2;
5. Zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat lub
w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez 3 lata od dnia ich utworzenia
(w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) –
na załączniku nr 1.3;
6. Zobowiązanie, Ŝe nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi
w § 3 ust. 8 pkt 1 uchwały – na załączniku nr 1.4;
7. inne dokumenty (podać, jakie)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 1.1

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych1)

.....................................
miejscowość, data

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

__________________________________
1)

przez środki własne rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą
publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na
warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

Załącznik Nr 1.2

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Szczecinku przez:

□ 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, w przypadku mikro, małych i średnich
przedsiębiorców*
□ co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji, w przypadku innych
przedsiębiorców*

.....................................
miejscowość, data

* właściwe zaznaczyć

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 1.3

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją przez:

□ 3 lata od dnia ich utworzenia, w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców*
□ co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, w przypadku innych przedsiębiorców*

.....................................
miejscowość, data

* właściwe zaznaczyć

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 1.4

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- oświadczam, Ŝe nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi
w § 3 ust. 8 pkt 1 uchwały.

.....................................
miejscowość, data

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- oświadczam, Ŝe w dniu ............................. została zakończona nowa inwestycja, o której mowa
1)

w § 3 ust. 4 pkt ......... uchwały.

.....................................
miejscowość, data

1)

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

naleŜy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zaleŜności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu
zgłoszeniowym

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- oświadczam, Ŝe wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt

1)

....... uchwały,

wynosi łącznie ................................... zł, z czego udział własny wynosi .......................... zł,
co stanowi ......................% wartości inwestycji.

.....................................
miejscowość, data

1)

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

naleŜy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zaleŜności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu
zgłoszeniowym

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

- oświadczam, Ŝe w dniu .................. utworzono ................ nowych miejsc pracy związanych
1)

z nową inwestycją, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt ........ uchwały.

.....................................
miejscowość, data

1)

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

naleŜy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zaleŜności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu
zgłoszeniowym

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

- oświadczam, Ŝe przewidywane dwuletnie koszty pracy pracowników w liczbie ….......,
zatrudnionych w związku z nową inwestycją na nowo powstałych miejscach pracy, o których
1)

mowa w § 3 ust. 5 pkt ..... uchwały, będą wynosiły łącznie ...................................zł.

.....................................
miejscowość, data

1)

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

naleŜy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zaleŜności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu
zgłoszeniowym

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- oświadczam, Ŝe nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 3
ust. 8 pkt 1 uchwały.

.....................................
miejscowość, data

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

- oświadczam, Ŝe na dzień …………………… koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
w związku z nową inwestycją wyniosły łącznie .......................................

.....................................
miejscowość, data

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/402/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 stycznia 2014r.

.................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

..................................................................
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

- oświadczam, Ŝe na dzień ............................ stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
wyniósł łącznie ................. etatów, w tym ............. pracowników zatrudnionych w związku
z nową inwestycją.

.....................................
miejscowość, data

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

