UCHWAŁA NR 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej
Pomocy Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji , przeznaczonego dla mikro,
małych , średnich i innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w Strefie Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, z późn. zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji , nieruchomości należące do
mikro, małych, średnich i innych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa” na warunkach
określonych w niniejszej uchwale oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ), w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia
24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu
do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 1.11.2006),
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej ( Dz.U. Nr 190, poz. 1402),
i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania
przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz.U. z 2007 r. nr 138; poz. 969).
2. Strefa Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa” obejmuje tereny położone
w obrębie autostrady A-18, z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
§ 2. 1. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na wspieranie nowych
inwestycji za dany rok podatkowy jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) poniesienie kosztów związanych z nową inwestycją na terenach inwestycyjnych
w wysokości co najmniej 50 tys. euro w przeliczeniu na 1 ha zakupionych gruntów
(lub ich części w przypadku współwłasności), liczonego wg kursu z dnia
31 grudnia roku poprzedzającego,
2) utworzenie i utrzymanie przez cały okres zwolnienia co najmniej 5 nowych miejsc
pracy na 1 ha w wyniku zrealizowanej nowej inwestycji.
2. W następnych latach podatkowych ( ale nie dłużej niż 5 kolejnych lat) prawo do
zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługuje po spełnieniu łącznie
następujących warunków:

1) dokonania nowych inwestycji w działalność gospodarczą prowadzoną na terenach
inwestycyjnych, w każdym roku podatkowym objętym zwolnieniem na kwotę
nie mniejszą niż równowartość 50 tys. euro na 1 ha, liczoną każdorazowo wg kursu
na 31 grudnia roku poprzedzającego,
2) utrzymanie stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim ,
3) utworzenie dodatkowo co najmniej 4 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha
posiadanych gruntów oraz 3 nowych miejsc pracy na 1 ha gruntów w trzecim,
czwartym i piątym roku zwolnienia podatkowego i utrzymaniu wymaganego
niniejszą uchwałą zatrudnienia przez cały okres zwolnienia.
3. Za spełnienie warunku zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budowli
i budynków (lub ich części), o których mowa w pkt. 1 i 2 , na okres pięciu kolejnych
lat, uznaje się również spełnienie łącznie następujących warunków:
1) dokonanie nowych inwestycji w działalność gospodarczą prowadzoną na w/w
terenach inwestycyjnych jednorazowo - (w okresie poprzedzającym pierwszy rok
podatkowy objęty zwolnieniem) kwoty stanowiącej równowartość co najmniej
200 tyś. euro na 1 ha gruntu, liczoną wg kursu na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego,
2) utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha gruntu
w wyniku zrealizowanej nowej inwestycji i utrzymanie tego zatrudnienia przez cały
okres zwolnienia.
§ 3. 1. Dużym projektem inwestycyjnym jest inwestycja początkowa, w której wydatki
kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 000 000 euro.
2. Maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej przedsiębiorcy na
realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:
I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I - maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R - poziom maksymalnej intensywności pomocy wynoszący 50% dla woj. lubuskiego,
B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości
50 000 000 euro - nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro,
C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą
równowartość 100 000 000 euro.
3. 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
obliczeniu wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji w
trybie indywidualnego postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach
odrębnych.
§ 4. 1. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie programu pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji:
1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami po dniu
wejścia w życie uchwały a przed poniesieniem nakładów na nową inwestycję
określoną w § 2;
2) poniesienie, po dniu wejścia w życie uchwały, nakładów na nową inwestycję
określoną w § 2;

3) utrzymanie nowej inwestycji na terenie inwestycyjnym przez co najmniej 3 lata dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców od
dnia zakończenia jej realizacji;
4) udział własny przedsiębiorcy związany z nową inwestycją wynoszący co najmniej
25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. Zwolnienie przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości następuje w drodze decyzji
i przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca
złożył kompletny wniosek, w przypadku wybudowania nowego budynku bądź budowli
zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa
została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku, lub
ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
3. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 2 uchwały jest złożenie przez
przedsiębiorcę:
1) wniosku na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
programu;
2) deklaracje o utrzymaniu nowej inwestycji w strefie Aktywności Gospodarczej
“ A-18 Iłowa” przez okres co najmniej 3 lat dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców, od dnia zakończenia
inwestycji stanowiącym załącznik nr 2 do chwały;
3) oświadczenie o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją
wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;
4) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa na druku
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;
5) informacje o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych
otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z daną inwestycją, na druku stanowiącym załączniku nr 5 do uchwały.
§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych w związku z nową
inwestycją, zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy
wydatki na:
1) nabycie własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich
wyposażenie związane z nową inwestycja, w szczególności:
a) maszyny i urządzenia,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d) infrastruktura techniczna;
3) nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 objętych najmem /
dzierżawą w formie leasingu finansowego, innych niż budynki i budowle,
w przypadku gdy leasing finansowy obejmuje zobowiązanie do nabycia środków
trwałych z chwilą upływu okresu najmu / dzierżawy;
4) nabycie aktywów niematerialnych i prawnych spełniające łącznie następujące
warunki:
a) muszą być wykorzystane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;
b) muszą być uznane za aktywa podlegające amortyzacji;
c) muszą zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;
d) muszą zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie
otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej 3 lat.

§ 6. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy brutto , z zastrzeżeniem § 3, wynosi:
1) dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców 70 % kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą.
2) dla średnich przedsiębiorców 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
3) dla dużych przedsiębiorców 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
§ 7. 1. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą
regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod
warunkiem, że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej
intensywności regionalnej pomocy określonej w § 6, przy czym przy ustaleniu
wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji albo kosztów
wynagrodzenia. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku ubiegania się o pomoc
regionalną na podstawie innego program pomocowego dla tej samej inwestycji.
2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z każdą inna pomocą
publiczną oraz ze wsparciem ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła,
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu
inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której
mowa w § 6.
§ 8. 1. Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:
1) związaną z produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych
w załączniku l do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub
zastępować mleko i przetwory mleczne;
3) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, węgla i stali,
włókien syntetycznych;
4) podmiotom gospodarczym znajdującym sie w trudnej sytuacji w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujacych sie w trudnej sytuacji;
5) związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomocy
związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
6) uzależnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych
względem towarów przywożonych;
7) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie wynajmu nieruchomości,
których przychód z tego tytułu w ostatnim roku obrotowym przekroczył 20%
przychodów ogółem.
§ 9. 1. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie
programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej mogą jednocześnie korzystać z pomocy
Powiatowego Urzędu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.
2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku
od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać
z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów,
na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską
w Iłowej.

§ 10. 1. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z podatku od nieruchomości są zobowiązani
do składania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do dnia 15 stycznia.
2. W tym samym terminie przedsiębiorcy winni złożyć informację organowi
podatkowemu o wielkości otrzymanej pomocy publicznej bez względu na jej formę
i źródło.
3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 organ podatkowy dokonuje oceny
udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej
intensywności pomocy.
4. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji o których mowa w ust. 1 i 2 traci prawo
do zwolnienia za cały okres zwolnienia.
5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej nastąpiło
w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie
niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność
podlega zwrotowi.
6. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia
w żądanym terminie - na wezwanie Burmistrza Iłowej, informacji niezbędnych
do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy.
§ 11. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości gdy nowa
inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 3 lata dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców od dnia zakończenia jej
realizacji.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Iłowej o utracie
prawa do
zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie programu
Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej - w terminie 14 dni od dnia powstania
okoliczności powodujących jego utratę.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od
nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zm.).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.12.2007r.

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

Burmistrz Iłowej

Wniosek

Na podstawie uchwały Nr……………………………… Rady Miejskiej w Iłowej wnoszę
o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach „ Programu Regionalnej
Pomocy Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji" .
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY
l. NIP ....................................................................................................................................
2. REGON ..............................................................................................................................
3. PKD.....................................................................................................................................
4.
Forma prawna prowadzonej działalności..................................................................
5.
Forma opodatkowania .............................................................................................
6.
Rodzaj i opis prowadzonej działalności....................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Data rozpoczęcia działalności ..............................................................................................
8. Inwestycja początkowa będzie związana z *:
- utworzeniem nowego zakładu
- rozbudową istniejącego zakładu
9. Opis inwestycji
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Planowana inwestycja początkowa jest dużym projektem inwestycyjnym / nie jest dużym
projektem inwestycyjnym*.

11. Harmonogram realizacji inwestycji
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
12. Źródła finansowania inwestycji
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
13. Data rozpoczęcia inwestycji ………………………………………………………………
15. Data zakończenia inwestycji ………………………………………………………………
16. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem: ........................
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączyć:
1. Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy.
2. Kserokopię Regonu.
3. Informację o uzyskanej pomocy.
4. W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo.
Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych wynikającej z art. 233
Kodeksu Karnego (ust. z dnia 6 czerwca 1997 roku Dz.U nr 88, poz. 553 ze zmianami)
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

…………………………………..
data
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.12.2007r.

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

……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

Burmistrz Iłowej

Deklarac ja
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 3 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na
wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla mikro, małych, średnich i innych
przedsiębiorców

prowadzących

działalność

gospodarczą

w

Strefie

Aktywności

Gospodarczej „ A-18 Iłowa”.
- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 3 / 5* lat
od dnia zakończenia jej realizacji.

……………………….
data

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.12.2007r.

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

Burmistrz Iłowej

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust.3 pkt 3 uchwały w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla mikro, małych,
średnich i innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Strefie
Aktywności Gospodarczej „ A-18 Iłowa”:
- oświadczam, że udział własny w nakładach związanych z nową inwestycją wyniesie
............................................................

zł,

co stanowi

....................

%

wartości

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie
fałszywych zeznań.

……………………….
data

…………………………………………………………
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.12.2007r.

……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
…………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

Burmistrz Iłowej

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ PROWADZONEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 3 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na
wspieranie nowych inwestycji oraz świadomy odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)
Oświadczam, że:
nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 z 1.10.2004.).

……………………….
data

…………………………………………………………
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

-1ZAŁĄCZNIK NR 5
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28.12.2007r.
Informacje o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję
lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją
INFORMACJE DOTYCZĄ BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ
1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy
2. Adres
lub siedziba
przedsiębiorcy

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

nr domu

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
4.
Klasa
rodzaju
podstawowej 5. Forma prawna przedsiębiorcy
działalności
wg
Polskiej
Klasyfikacji
Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 07.10.1997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U. Nr
128, poz. 829 ze zm).
6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001r., str. 33, z późn. zm.)

7. Informacje o oddziaływaniu na wymianę handlową Wspólnoty Europejskiej: (główni konkurenci: krajowi i zagraniczni),

-2-

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
W OKRESIE OD DNIA ......................... DO DNIA ........................
Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstaw
a
prawna
otrzymanej
pomocy

Nr
programu
pomocowego,
decyzji
lub
umowy

Okres,
na jaki została
udzielona pomoc

Wartość
pomocy w PLN

Forma
Pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Koszty
kwalifikujące
się do
objęcia
pomocą

Intensywność
pomocy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dane osoby upoważnionej do udzielenia informacji
...............................................
(imię i nazwisko)

....................................
(stanowisko służbowe)

......................................................................
(data i podpis)

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
...............................................
(imię i nazwisko)

....................................
(stanowisko służbowe)

......................................................................
(data i podpis)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 121/5/XIII/07
Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.12.2007r.

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

……………………………………………………………………………
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )

Burmistrz Iłowej
Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust.1 uchwały w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej
na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla mikro, małych, średnich i innych
przedsiębiorców

prowadzących

działalność gospodarczą w

Strefie

Aktywności

Gospodarczej „ A-18 Iłowa” :
- oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w §2

uchwały wynosi

łącznie .................................................. zł, a powierzchnia podlegająca opodatkowaniu i
stanowiąca

nową

inwestycję

wynosi

…………………………….metrów

kwadratowych.
- oświadczam, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję
wynoszą..................................................... zł, z czego udział własny wynosi
............................................................ zł, co stanowi

.................... % wartości

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.
Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych po
dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną.
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie
fałszywych zeznań.

……………………….
data

…………………………………………………………
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

