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UCHWAŁA NR V/32/2015
RADY MIASTA SZCZECINEK
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców
na terenie miasta Szczecinek
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 lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Miasta Szczecinek, uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady i warunki przyznawania zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe lub tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową.
§ 2. Zwolnienie przysługuje na zasadach określonych niniejszą uchwałą, do której ma zastosowanie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174).
§ 3. Regionalna pomoc inwestycyjna oznacza pomoc przyznawaną na:
1) inwestycję początkową, w tym dużego projektu inwestycyjnego;
2) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.
§ 4. 1. Za inwestycję początkową należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe związane z:
1) założeniem nowego zakładu;
2) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.
2. Samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej.
§ 5. 1. Za duży projekt inwestycyjny należy rozumieć inwestycję początkową, której koszty kwalifikowalne,
obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy, przekraczają 50.000.000 euro.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2. Duży projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość projektowanej pomocy przewyższa
maksymalne dopuszczalne wsparcie, jakie inwestycja o wartości 100.000.000 euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej w trybie indywidualnego postępowania notyfikacyjnego.
§ 6. Utworzenie nowych miejsc pracy polega na wzroście netto liczby pracowników w danym zakładzie
w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy.
§ 7. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Szczecinek przez przedsiębiorców realizujących inwestycję początkową lub tworzących nowe miejsca pracy w związku z realizacją inwestycji początkowej.
§ 8. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje nabyte grunty oraz nowo wybudowane budynki
i budowle.
§ 9. Uchwały nie stosuje się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 - 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.);
2) wobec przedsiębiorców, którzy w oparciu o poniesione koszty na nową inwestycję początkową prowadzić
będą działalność gospodarczą w zakresie bankowości, dystrybucji paliw (stacje paliw) i handlu;
3) wobec przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta
Szczecinek.
Rozdział 2
Ogólne warunki dopuszczalności regionalnej pomocy inwestycyjnej
§ 10. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru
skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie pisemnej - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.
§ 11. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy na podstawie uchwały przedsiębiorca musi dokonać przed
rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej.
§ 12. Przyznanie pomocy publicznej na podstawie uchwały uzależnione jest od spełnienia, po dniu wejścia
w życie uchwały, co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z inwestycją początkową na zasadach określonych
w rozdz. 3;
2) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na zasadach określonych w rozdz. 4.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych
§ 13. Warunkiem udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie kosztów inwestycji
w środki trwałe, które są związane z realizacją inwestycji początkowej jest:
1) w przypadku mikroprzedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję początkową o wartości co
najmniej 100.000 zł;
2) w przypadku małego przedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję początkową o wartości co
najmniej 300.000 zł;
3) w przypadku średniego przedsiębiorcy - poniesienie kosztów na nową inwestycję początkową o wartości co
najmniej 1.000.000 zł;
4) w przypadku przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1-3 - poniesienie kosztów na nową inwestycję
początkową o wartości co najmniej 3.000.000 zł.
§ 14. Warunkiem udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do:
1) pokrycia ze środków własnych co najmniej 25% kosztów związanych z realizacją inwestycji początkowej;
2) zakończenia inwestycji początkowej w terminie 3 lat od dnia złożenia wniosku;
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3) utrzymania inwestycji początkowej, na którą jest udzielona pomoc, przez okres objęty zwolnieniem oraz
przez okres co najmniej 3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 5 lat
w przypadku innych przedsiębiorców, od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem.
§ 15. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją [w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia] lub od dnia powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849, z późn. zm.) [w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia].
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy ustaloną zgodnie z § 23, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Rozdział 4
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z inwestycją początkową
§ 16. Warunkiem udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie kosztów na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 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 niż wymienieni w pkt 1 - 3 - utworzenie co najmniej 50 nowych
miejsc pracy.
§ 17. Warunkiem udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do:
1) pokrycia ze środków własnych co najmniej 25% kosztów związanych z realizacją inwestycji początkowej;
2) zakończenia inwestycji początkowej w terminie 3 lat od dnia złożenia wniosku;
3) utrzymania inwestycji początkowej, na którą jest udzielona pomoc, przez okres objęty zwolnieniem oraz
przez okres co najmniej 3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 5 lat
w przypadku innych przedsiębiorców, od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem;
4) utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres objęty zwolnieniem oraz przez okres co najmniej
3 lat w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 5 lat w przypadku innych
przedsiębiorców, od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem.
§ 18. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją [w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia] lub od dnia powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849, z późn. zm.) [w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia].
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy ustaloną zgodnie z § 23, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Rozdział 5
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
§ 19. Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości jest obliczana w odniesieniu do:
1) kosztów inwestycji w środki trwałe, które są związane z realizacją inwestycji początkowej lub
2) kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, które są związane z realizacją inwestycji początkowej.
§ 20. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycję początkową, ok. których mowa
w § 13 zalicza się:
1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
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2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budowle i budynki oraz ich następujące
wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura.
§ 21. Nabywane aktywa muszą być nowe.
§ 22. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją, o których mowa w § 16 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 nowych pracowników.
Rozdział 6
Intensywność pomocy
§ 23. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:
1) dla mikro i małych przedsiębiorców - 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
2) dla średnich przedsiębiorców - 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
3) dla pozostałych przedsiębiorców - 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
4) dla dużego projektu inwestycyjnego, obliczana zgodnie z wzorem wyznaczonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014.
Rozdział 7
Kumulacja pomocy
§ 24. Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na
realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, bez
względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 23.
§ 25. Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na inwestycje początkowe oraz na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, to łączna intensywność tych pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w § 23.
§ 26. Dopuszczalną wielkość pomocy ustala się, jako iloczyn maksymalnej intensywności i wyższej kwoty
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycje początkowe lub na tworzenie nowych miejsc
pracy.
Rozdział 8
Ogólne warunki niezbędne do ustalenia dopuszczalności pomocy publicznej
§ 27. 1. Po zakończeniu realizacji inwestycji początkowej, w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie inwestycji początkowej:
a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały,
b) oświadczenia o wartości inwestycji początkowej, ustalonej według kosztów określonych w § 20 niniejszej uchwały oraz udziale własnym w nakładach związanych z inwestycją początkową - na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową:
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją - na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją, ustalonych według kosztów określonych w § 22 niniejszej uchwały - na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Burmistrz Miasta Szczecinek potwierdzi pisemnie spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.
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Rozdział 9
Sprawozdawczość i kontrola pomocy udzielonej na podstawie uchwały
§ 28. Przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany przedłożyć do
15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia:
1) informację o otrzymanej pomocy publicznej w różnych formach i z różnych źródeł, która była przeznaczona na to samo przedsięwzięcie, na realizację którego przedsiębiorca otrzymał pomoc;
2) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.);
3) przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją
początkową zobowiązany jest do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku - na druku stanowiącym załącznik Nr 6
do uchwały.
§ 29. Ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia zakończenia okresu objętego zwolnieniem, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy 3 lata.
§ 30. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność,
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność do 31 grudnia danego roku podatkowego.
§ 31. 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 także sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
Rozdział 10
Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały
§ 32. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres objęty zwolnieniem w przypadku niedotrzymania warunków określonych odpowiednio w rozdz. 3 i rozdz. 4 niniejszej uchwały.
§ 33. Beneficjent pomocy zobowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Szczecinek o utracie
warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w terminie
14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
§ 34. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały
okres zwolnienia wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z procedurą określoną
w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 35. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

2. Adres siedziby
przedsiębiorcy

województwo
miejscowość
ulica
nr domu

3. Adres korespondencyjny
4. Telefon kontaktowy, fax, e-mail
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
___________________________________
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 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 187/1
z 26.06.2014r.).

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI:
1. Rodzaj inwestycji
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Opis inwestycji
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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3. Lokalizacja inwestycji, dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja
początkowa (ulica, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia )
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Data rozpoczęcia inwestycji (liczona od dnia dokonania zgłoszenia) …………….…….................
(przez datę rozpoczęcia inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie prac, o których mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia,
tj. podjęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń
lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.
Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,
nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji).

5. Planowana data zakończenia inwestycji (liczona od dnia dokonania zgłoszenia).............................
6. Dane dotyczące prognozowanych nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji początkowej :
a) cena nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania…………………
b) cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, jak budynki, budowle oraz ich
wyposażenie(maszyny, urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne, narzędzia, przyrządy
i aparatura) ……………………….
7. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z inwestycją początkową (wypełnić
w przypadku ubiegania się o pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową):

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 ………………………….............................
8. Wykaz kosztów projektu związanych z inwestycją początkową:
Wartość

Źródła finansowania inwestycji
zł

%

Pomoc publiczna
Inne środki pomocowe (np. fundusze
strukturalne)
Środki własne przedsiębiorcy
Całkowity koszt realizacji inwestycji

III. PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZWOLNIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
Informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ
na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o niezakończeniu inwestycji w terminie)
oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomości – na wezwanie organu podatkowego.
IV. PRZEDSIĘBIORCA DO WNIOSKU ZAŁĄCZA:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
2. Bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;
3. Oświadczenie o zobowiązaniach wynikających z § 14 uchwały - na załączniku Nr 1.1;
4. Oświadczenie o zobowiązaniach wynikających z § 17 uchwały - na załączniku Nr 1.2;
5. Inne dokumenty (podać, jakie):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……………….
Miejscowość, data

…………………………………………………
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
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Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 14 uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie przyjęcia
programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Szczecinek
zobowiązuję się do:

- pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych

1)

- zakończenia inwestycji początkowej w terminie 3 lat od dnia złożenia wniosku
- utrzymania inwestycji początkowej przez okres objęty zwolnieniem oraz od dnia zakończenia okresu
objętego zwolnieniem przez:
□ co najmniej 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców*
□ co najmniej 5 lat w przypadku innych przedsiębiorców*

.....................................
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
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Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 17 uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie przyjęcia
programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Szczecinek
zobowiązuję się do:

- pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych

1)

- zakończenia inwestycji początkowej w terminie 3 lat od dnia złożenia wniosku
- utrzymania inwestycji początkowej przez okres objęty zwolnieniem oraz od dnia zakończenia okresu
objętego zwolnieniem przez:
□ co najmniej 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców*
□ co najmniej 5 lat w przypadku innych przedsiębiorców*
- utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres objęty zwolnieniem oraz od dnia
zakończenia okresu objętego zwolnieniem przez:
□ co najmniej 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców*
□ co najmniej 5 lat w przypadku innych przedsiębiorców*

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

* właściwe zaznaczyć

………….........................................................................
Pieczątka i podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie
miasta Szczecinek:

1)

- oświadczam, że w dniu ................................. została zakończona inwestycja początkowa, o której
mowa w § 13 ust.

2)

…….......... uchwały.

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

1)

2)

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

należy załączyć dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji początkowej, tj. kopię decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy.
należy wpisać odpowiedni numer punktu 1 - 4 z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy
wykazanej w formularzu zgłoszeniowym
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 27 ust. 1 pkt 1 lit. b uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie
miasta Szczecinek:

- oświadczam, że wartość inwestycji początkowej, o której mowa w § 13 ust.

1)

.......... uchwały,

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

- przedkładam zestawienie wg rodzaju i wysokości poniesionych kosztów inwestycji początkowej
kwalifikujących się do objęcia pomocą (z możliwością wglądu do oryginałów);

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

1)

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

należy wpisać odpowiedni numer punktu 1 - 4 z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej
w formularzu zgłoszeniowym
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 27 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie
miasta Szczecinek:

- oświadczam, że w dniu ………...................... utworzono ...................... nowych miejsc pracy
związanych z inwestycją początkową, o których mowa w § 16 ust.

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

1)

1)

.................. uchwały

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

należy wpisać odpowiedni numer punktu 1 - 4 z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej
w formularzu zgłoszeniowym.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 27 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały Rady Miasta Szczecinek
w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie
miasta Szczecinek:

- oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy pracowników w liczbie …….........,
zatrudnionych w związku z inwestycją początkową na nowo powstałych miejscach pracy,
o których mowa w § 16 ust.

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

1)

1)

…..……..... uchwały, będą wynosiły łącznie ...................................zł.

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

należy wpisać odpowiedni numer punktu 1- 4 z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej
w formularzu zgłoszeniowym.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/32/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 marca 2015 roku

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

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 28 pkt 3 uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie
przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta
Szczecinek:

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

- oświadczam, że na dzień ..................................... koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
w związku z inwestycją początkową wyniosły łącznie .......................................

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

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

