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Rady Miasta Zamość
z dnia 23 lutego 201 5 roku

( miejscowość i data )

(nazwa i adres
siedziby przedsiębiorcy)

Prerydent Miasta Zamość

Zgłoszenie
o zamiarze korzystaniaz regionalnej pomocy inwesĘcyjnej

w formie zrvolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie § 3 pkt l Uchwały nr .... Rady MiastaZamość z dnia23
lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, z$asza się zamiar korzystania ze zwolnienia
wprowadzanego powyższą uchwałą w związku z planowaną nowąlinwestycją

I. Dane o przedsiębiorcy:

l. NAZWA PRZEDSĘBIORCY
2. NIP
3. REGON
4. PKD.
5. Wielkośó przedsiębiorcy ( MŚP, duże przedsiębiorstwo)

II. Dane o inwesĘcji: ]

l. Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizoWana nowa inwestycja
( adres, obręb, nr działki, powierzchnia gruntu zajętego pod nową inwesĘcję )

2. Opis projektu

3. Wykaz kosztów projektu
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4. Prognozowana wielkość nakładów na nową inwestycję w euro

5. prognozowanaliczbanowo utworzonych miejsc pracy w związkuz nową inwestYcją

6, Planowany termin rozpoczęcianowej inwestycji

7. Planowany termin utworzenia nowych miejsc pracy zwięanych z tą inwestycją

8. Planowany termin zakończęnia nowej inwestycji

III. Zobowiązaniaprzedsiębiorcy (§ 12 ust. 1Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia9
sĘcznia zeirc .oku w 

-sprawie 
warunków udzielania zwolnień z podatku od

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną

pomoc inwesĘcyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Pomoc
na infrastrukturę spońową i wielofunkryjną infrastrukturę rekrearyjną oraz pomoc na

infrastrukturę lokalną (Dz. U. z2015 r. poz.174))

I. Zobowiązanie do pokrycia co najmniej ZlYokosztów inwestycji ze Środków własnYch

ż. Zobowiązanie do utrzynania nowo powstałej inwestycji na terenie Miasta ZamoŚÓ co

najmniej przez 5lat, a w przypadku maĘch i śrędnich przedsiębiorców co najmniej 3 lat od

dniajej zakohczęnia
3. Zobowiązanie do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia

inwesĘcji i do utrzymania doĘchczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonYch

miejsc pracy, w związku z którymi zostałaudzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a

w przypadku mĄch i śrędnich przedsiębiorców co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia * w

przypadku pomocy z Ętułu zatrudnienia . ....

4, Zobowtryanie do złożęnia informacji (wraz z deklaracją lub informacja podatkową) o

rodzaju i wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną (o którYch

mowa w rozporządzeniu RM) _ poniesionych wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia - oraz do

nięzwłocznego informowania organu podatkowego o uzyskaniu innej pomocy Publicznej w

stosunku do tego samego rodzaju kosztów inwestycji - w odniesieniu do których udzielane

jest zwolnienie w podatku od nieruchomości

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 częrwca

1997 r._ Kodeks kamy (Dz. U. }rlr 88, poz. 553 zpóżn. zm.) oŚwiadc,zam,żepowyŻsze dane

są zgodne zprawdą,

(pieozątka i podpis osoby

reprezentuj ącej przedsiębiorcę)

zalacznikz
Wypis z krajowego Ąestru sądowego ,

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
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