Wójt Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz Dolny

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA
Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ
udzielanej na podstawie uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Oznaczenie przedsiębiorcy
Nazwa .....................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
NIP ........................................................
REGON .................................................
symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
adres do korespondencji ..........................................................................................................
wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ mikroprzedsiębiorca
□ mały przedsiębiorca
□ średni przedsiębiorca
□ duży przedsiębiorca
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy ...........................................................
telefon kontaktowy …………………………………………..
Dane inwestycji:
rodzaj inwestycji ………………………………………………………………………………
opis inwestycji ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
planowana wartość inwestycji …………………………………………………………………
wykaz kosztów …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
środki własne …………………………………………………………………………………..
lokalizacja inwestycji …………………………………………………………………………..
nr działek ……………………………………………………………………………………….
pow. gruntów …………………………………………………………………………………...
Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
liczba osób zatrudnionych przed rozpoczęciem inwestycji (średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji) ……………...
…………………………………………………………………………………………………..
liczba planowanych , nowych miejsc pracy ……………………………………………………
szacunkowy koszt wynikający z utworzenia miejsc pracy, obliczony za okres dwóch lat (wynagrodzenie
brutto przed opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad
dziećmi i rodzicami)…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..
Do zgłoszenia należy załączyć :
1) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego/ wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
2) Oświadczenie do wniesienia wkładu finansowego – na druku nr 1;
3) Oświadczenie do utrzymania inwestycji początkowej - na druku nr 2;
4) Oświadczenie do utrzymania stanu zatrudnienia – na druku nr 3;
5) Oświadczenie potwierdzające brak zaległości – na druku nr 4;
6) Wypełniony „Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie” wg wzoru stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 312 ze zm.).

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną zobowiązuję się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów
kwalifikowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem
publicznych środków finansowych.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną zobowiązuję się do utrzymania inwestycji początkowej przez co najmniej 3 lata/5 lat* od
dnia zakończenia jej realizacji.

….........……………..
data

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

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną zobowiązuję się do utrzymania stanu zatrudnienia co najmniej 3 lata/5 lat* od dnia
zakończenia procesu tworzenia nowych miejsc pracy.

….........……………..
data

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

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 7 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną oświadczam, że nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach oraz innych zobowiązań
w stosunku do Gminy Lubicz.
Ponadto, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, a także postępowanie w sprawach
o przestępstwa skarbowe.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną oświadczam, że nie otrzymałem innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc udzielona na podstawie wymienionej
uchwały.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 8 ust. 2 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną oświadczam, że :
- w dniu …………………… została zakończona realizacja inwestycji początkowej,
- wartość
zrealizowanej
inwestycji
początkowej
wyniosła
łącznie
…………………………
..…………………………….. zł, z czego środki własne lub z zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły
…………………………………. zł, co stanowi ………………….% kosztów kwalifikowanych.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 8 ust. 3 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną oświadczam, że :
- w dniu …………………………….utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową
w ilości ……………………umów o pracę.
Udział własny w nakładach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi …………. ….
zł, co stanowi ………………..% wartości dwuletnich kosztów pracy.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 8 ust. 4 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną oświadczam, że utrzymuję inwestycję początkową, która została objęta regionalną pomocą
inwestycyjną.

….........……………..
data

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

……………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Wykonując obowiązek wynikający z § 8 ust. 5 uchwały Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
oświadczam, że utrzymuję zatrudnienie na poziomie wskazanym
w oświadczeniu złożonym po zakończeniu procesu tworzenia nowych miejsc pracy związanych
z inwestycję początkową.

….........……………..
data

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

