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'| l ZMlnicnic z podatku otl nienlchomości, o klóqm nros'a 1r uchwale jcsI pomocą
regio.alną UdzicIanąńa p.dŚasic tofpo|Ądzeni! Rad-v Mjnjs1ró\' z dnia '{ sieDnia 200ór, w
spra\jć ud7je|a.ił Fzcz gmin}' ponrocy Legiomhrej na LĘpieranie no\yh nruesl]cji ]ub
t{orzelie lo\\}ch jn]ejsc traĆy Związanych z nosąinqtslcją(Df L'Nrl42'pof I0]7)'

s 2 s7c7eeóło\vc BanLnkL
in$eŚ'cji lub l$orzenie n.\*.h
r.zFot2ąd7-enie'októ|'m mol! l !

s ]] PońÓĆ udzielanaj.s 1r

b!dynkó\'' budol'i |ub ich c7ęś.l
będa!ych a9rością plzedsięlrio.c),

udzieLanix pomoc) relionalnet ni rvspiennie ro\rrch
ńieisc pra.] nria?an]'ch z .o{ą in\est}.Ćią oklella

fo.nic fsolDicnia z podatk! od nicfuchonośli lruntós'
7aję!.h ńa p|orradzcni. dfia]a].oś.] goslrodarc7.J a

naokrcs ale d|Lżsfl nil j lal

! ]' ] Pomoc |egionllna .l !!!żcńic nosy.h n[s. pra.y zwj.?an]ch z no$ą
in{.st]cją noże być udziclana na .]iejsĆx p.a.t' klórc będą trÓŹońe nie póżnicj ńjż ł
oLĘ!e3 |atod dniazkończcDia i|rsesl}cjj, Zk'órąsąllr.]/'ne

2' zalio|lczenie notj in{eśj..]i \rinno nas1ą'ić $ tem]i|rie 2lal od dnia zlożenia
snioskn rclaszaja!eso zanriar ko.zy$a.ir / potoo.t

s 5 l. \aru.kień s|ożyŚanja ze z\olnjenia Za\larlego l n]ncJsĄ uc]l\f'|e je(
PŹed|ozcnie rł ionnie pisemn.j. udokuJnĆItolv.neeo Nniosku pl7edsiębioc). ktny lłożJć s
orsanie poda(owym pEcd zalrudnlenień.sób lub rozpoczęcie|n Ea|izaljjnole] ].]veś]'.]i.
\ teminiedo]l glud.l.]00órokl \rJzóINnioskuŚa.o$izalącznik\. 1

2 vraz f \'ńn\kjcn o zanriar/e sk.''Śania z ponx].y rcgLońaln.i nalezy pr,fdłoĄć
zobo\iąania u.q Moru okrellon.go rv za|ącAikJ Nl2 do Uch$al'

s ó, Do ]Vniosk! o zwolDienie podjtńik 1rinien zalą!z)ć naś{pL|ią.c dokumenty

l] ksercto.ie zaśNiadczenia o \yphi. do ewjden.ii działalDości .lospodarczlj lub
kserokopic odtjs! aktmlnego Pje*ru p[edsiębiofuó{ KRs pol{ledzonego za

zgodń.ść z orygurałem.

2) inlnmac.rę o wiellości kudej ń.€j lonoc'v pżeznac,o.cr na rcalżację tej {foq
inrven}.ri lub !. t\or/.ńje nollch ]ni.isc pracy w zvj4,ku 2 lą inueslyc]4 rv 1r'ń

udzie|mą fc środkól Pochodząc]'ch l budfetu Uuii F,ufupciskicj zgodnie z



Ń7po7ądzen]en Rad] Min(tńl 7 dnia
olLzymane] pofu ocl.ubhc,jej inDci niż dc

3) dokunenll pol{icrdza a.c lakorlczenie
uN'oźcnje n.$\ch nriejsc p|ocyl

4) ,e*aN]e|ie koszlós kBaIilikL|iafj'.h się
in$€srcji lub lworzcnic no":'-.h .]idjsc
opnLciu o rozpoifądf enie:

ll Jerpnia 200.1 r s spĘsic intnmaoji o
nininris(Dz U.Nr l9l. l.7 1960):

no\lej in*e{)cji Lub polł'icrdfajace

do objęcia ponocą .a ryŚtieranje no\-ach
Pnc} zviąfmy.Ł r noLvą ins€Śyc ą il

5) deklaracię lulr in|ornrację s spia{ic p.dalku od Dicn]ch.ńoś.i us/€|ę'l ającą
Puednrioly podlcgającc zł!lńi.niu:

ó) oświ.dczcnic Ubicgaiqcego się o ponroc. sg wzolu {'nolvjącego zalą.hik NI 3 do

! 7, l, Podahik. ktnofoI /)s}uguje zNolnienie od.od!t*u od nieruchom.ś.j na
zsadach okrcśl.nrĆh nnriejs4 uoh$alą zobo\'ia?a }.cŚ $ terminie 1:1 dni od dńia
\yŚą]rjenia okoliczności na]ąc].ch rvpl]N nl z\olnicnie podllko\t poł'iadonić Órgan
podatkoqf pod qeo|cn ltaq z\rÓlÓjcńD PoJalkołcgo

2 Na począ&u kazde8o Loku podallo\'elo podatnik łorz}Śa]ąc!'?€,$oln]e|]!]e$
zo boRi ązany ! Źcdłof'ć ijrfonn ac ic d ollczącc

l) ł'ie lko śc i pon ies ionych nakładó w nl\tŚyc !i lrlch'
2) pozioDruzatrudnienia.
]) koszló$zat!dńjrnla.
4) \Yielkościponrocyuzyskanejł'związkuztealizacia.danl.riń$enycjilubl\olzenienr

noqf.h nicisĆ Fra.] z{iązan)Ćh z noLrą j.\!eś}cJą

] PodaIn]k jeŚ zoborriąza!} * le.ninie l4 dni !d dńja ltllv wa]unkórł do
z}olnienia od podal|u od nieruchonrości pos]adonii *'forńio Fjsem.e] o lynr fakcie oĘan

'1 Podatnik. o kórlnr nro}a lv ninicsze Uch{dc taci pra{o d.2Nolnlenla od
envsfego dń1l ńiesląc.. 1r klórym \vśąprjYokoh./jolo polodujące utalę le.!o plaRa'

5 Podaloik. klóĄ \Lproladzil N bla! Llfąd Mixła. co dÓ spełnienia ]rarunkóN'
Ęm\uiaiafych do uys|ania zło]nicnia, taci pra$o do zwoLńlcnja a c!l). okEs plzezjaki

ó lrodatnik. klórj. ni. dotąma 7obo$ja7ań będąc]lh M nkjeDr pomo.y je{
fubo{iązn) do 7dplaty M]e'.€go podllku rv.J7 7 odsetklm] od zaleglości podalkow!Ćh. \l
tennnrie ]4 dni od daty doĘczenia pisou sl$ierdfającego ul|alę pnrva do z\{oL enLa
podalko\ego zgodnie z pLzepisami uśl\1 7 dnia 29 sierpnia ]9'7 roku ordynacja
podolliou'a (ek5tjĆdnolj|) D2' l] z 2005 r' Ni 8, pof 60)'

7. olgań poda&o}y na pF\o do pue]no\Jdlenia k.nt.lj ł z.kleŚc przcs1|zcgania
przcz podatlril'órv \!a!unków udziclcnia zRo]nieni! od poda&u od nic ch.moś.i i
obo$j+kó}' za\'ańych rV uclr\lalc. s (!D lakzc sprarvdzania zgodnoici 7e Śa.em
fakql^j'fo dÓknmcnlólv i i!|ornacji sklada.y.h przef Fż.dsjębio(ó\'

{ 8'PodalriklncipEiodofwolnicniaodpodltkuodnien]chonlości\prz).padko
1] sprzedj,y.ie cbońoścj |Llhjej części. będącej pr/cd]niolc.1 

^.]ńjcdja 
Ód poda&!

od nienlchonrości na FdŚawjc lchtily przed upll\t]n 5 !a' od dnir ud7ie|eńix

2) gdy no$a iNlesIycja lub now. Ulrożonc miejsca pIBc] nje zoślnąutłńańe PŹe7
okrcs 5 lar od dnia !dzielenia t.mo.!



ś 9. zs|.i.ni€' o tó.ym nM w { l nic doty.zy l

l) podńiotóa pos.alrcl' s qynitu !@ksŹ.l..ń dot'ltcmuych 24hdó* p@y'
2) podmiolów gospoddcfych' kóE zal.rają z apl.tą fobo*iąz3'1 wob.c budżclu

3) podńiolóB' u ldór}Ó anrudniri. llb Ęb'| atNdDioia }'rńita f flktu f ńdńińio
pEoMików inlŃtryjnych |ub błrcbotn'lh attudnioń'lh do reból pub|icarh'

ś l0' Ucbłela m 4tą\o{nic do Miolków zlożonrh do dnid 31 8fudnia 200ó L'

! l l. w,to@ie Etłdy połi.a śic Bumiśrmłi lloBti.

ś |2' Uchsds whodzi q ż'ti. po upbYic t 4 dli od dnia jćj odMni. w Dzimik!
Ur4dowyn voj.wjdztw Lub!śl.i.8o'












