
UCHWAŁA NR  122/5/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 tworzenie  nowych  miejsc  pracy  związanych
z nową inwestycją, 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 tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
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 01.11.2006); w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402); w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku
od nieruchomości, stanowiących regionalna 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 tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją za okres kolejnych 3 lata dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców  jest
spełnienie łącznie następujących warunków :

           1)  utworzenie w ciągu 3 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy
co najmniej 50  nowych miejsc pracy,

2) zainwestowania co najmniej 200 tyś. euro na jeden ha zakupionych   gruntów
leżących  w Strefie Aktywności Gospodarczej  „A-18 Iłowa” , wg kursu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok zwolnienia z podatku,

           3)  utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha
zakupionych gruntów leżących w Strefie Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa”,

  4)  utrzymanie  inwestycji  oraz  nowych  miejsc  pracy   w   Strefie   Aktywności
Gospodarczej „A-18 Iłowa”  przez  co  najmniej 3 lata dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców od dnia zakończenia
jej realizacji.



      2. Warunki określone w § 2. 1.  dotyczą także przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność w   Strefie   Aktywności  Gospodarczej  „A-18  Iłowa” i posiadają stosunek
prawny z właścicielem przez okres objęty zwolnieniem podatkowym.

      3.  Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja
spowodowała przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie, w przeliczeniu
na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do średniej
z okresu działalności przedsiębiorstwa na terenie Gminy Iłowa z ostatnich pełnych
12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji,
przy czym miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli są związane
z działalnością, której dotyczy inwestycja oraz zostały utworzone nie później niż
w okresie 3 lat od dnia zakończenia tej inwestycji.

      4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją stanowią ponoszone przez przedsiębiorcę dwuletnie
koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty wynagrodzenia
brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 3. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie Programu Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

       1)  złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Burmistrza Iłowej
o przyznanie pomocy przed zatrudnieniem osób dla których tworzone są miejsca
pracy;

      2)  poniesienie po dniu wejścia w życie uchwały, nakładów na nową inwestycję;
3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w ciągu 3 lat

od  zakończenia inwestycji;
4) utrzymanie inwestycji oraz nowych miejsc pracy w Strefie Aktywności Gospodarczej

„A-18 Iłowa” przez  co najmniej  3 lata dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
oraz 5 lat dla innych przedsiębiorców od dnia zakończenia jej realizacji.

§ 4. 1.  Zwolnienie udzielane jest w formie decyzji.  Dniem udzielenia pomocy jest dzień
wydania  decyzji przyznającej zwolnienie z podatku.

      2.   Zwolnienie  przysługuje przedsiębiorcy od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia
z podatku od nieruchomości.

      3.  Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na podstawie § 2 uchwały są zobowiązani dołączyć do wniosku
o przystąpienie do programu ( załącznik nr 1 do uchwały):

           1)  deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz utrzymaniu zwiększonego
zatrudnienia  w Strefie Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa”,  na druku
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

2) oświadczenie o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do uchwały;

            3)  oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy
działających na terenie Gminy Iłowa na dzień złożenia wniosku o przystąpienie
do Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, na druku stanowiącym załącznik
nr 4 do uchwały;

          4) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa na druku
stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

5) oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa na druku stanowiącym
załącznik nr 6 do uchwały.



   4.  Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany
jest do 15  stycznia każdego roku przedstawiać:

          1)  pozwolenie na użytkowanie budynku oraz budowli, tytuł prawny do nieruchomości;
 2) informacje o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych

otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z dana inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7
do uchwały;

          3) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych
pracowników w związku z nową inwestycją za okres poprzedniego roku
kalendarzowego, na druku stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały;

           4)  oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy
działających na terenie Gminy Iłowa, na druku stanowiącym załącznik nr 4
do uchwały, wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
z zastrzeżeniem, ze ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia,
w którym minęły 3 lata dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz 5 lat dla
innych przedsiębiorców od dnia otrzymania pomocy.

5) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją,
na druku  stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały;

           6)  oświadczenie o powierzchni podlegającej opodatkowaniu i wartości nowej
inwestycji, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, wynikające
z kosztorysu powykonawczego, na druku stanowiącym załącznik nr 10
do uchwały.

§ 5.  Maksymalna intensywność regionalnej pomocy brutto 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 przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 i 2,  50 % kosztów
kwalifikujących się  do objęcia pomocą.

§ 6. 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 przekraczać
maksymalnej intensywności regionalnej pomocy określonej w § 5.

  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 § 5,  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.

§  7.  1.  Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:
             1)  związaną z produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych

w  załączniku  nr 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)  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;

            5) uzależnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych
względem  towarów przywożonych;

          6) podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu
Wytycznych   wspólnotowych  dotyczących  pomocy  państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji;

             7)  przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie wynajmu nieruchomości,
których  przychód z tego tytułu w ostatnim roku obrotowym przekroczył 20%
przychodów ogółem.

     2.   Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie
programu pomocy mogą jednocześnie korzystać z pomocy Powiatowego Urzędu
Pracy  w ramach  instrumentów  rynku  pracy.

     3. 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.

§ 8. 1.  Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości gdy nowa
inwestycja nie zostanie utrzymana przez co najmniej 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.).

§  9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

  § 10. 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 122/5/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    z    dnia

…………………………….wnoszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach

„Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej  na tworzenie nowych miejsc pracy

związanych z nową inwestycją „ w Strefie Aktywności Gospodarczej „ A-18 Iłowa”.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. NIP:............................................................................................................................

2. REGON .................................................................    PKD........................................

3. Forma prawna prowadzonej działalności.....................................................................

4. Forma opodatkowania: ................................................................................................

5. 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.) .......................................................................

6.   Rodzaj i opis prowadzonej działalności........................................................................



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

data rozpoczęcia ................................................................................................................

7. Średnia  liczba  pracowników  z   ostatnich   12   miesięcy  u   pracodawcy  będącym

przedsiębiorcą wynosi........... * (AWU),

8. Aktualna liczba pracowników u pracodawcy będącym przedsiębiorcą w miesiącu,

który jest  ostatnim   miesiącem   12   miesięcznego   okresu,   na  podstawie  którego

obliczono   średni   stan   zatrudnienia   wynosi   ............ AWU,   a   po   zatrudnieniu

dodatkowych osób, wyniesie .............AWU.

II    DANE DOTYCZĄCE STANOWISK PRACY, NA KTÓRYCH MAJĄ BYĆ

ZATRUDNIONE OSOBY

1. Liczba   osób planowanych   do   zatrudnienia   z podaniem   okresu

zatrudnienia: .........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

2. Miejsce i rodzaj zadań wykonywanych przez nowo zatrudnione osoby, z podziałem na

stanowiska pracy

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



3.   Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych osób wg stanowisk pracy...........................

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:Stanowisko

Obowiązkowa
składka

na ubezpieczenie
społeczne

Wynagrodzenie
brutto

OGÓŁEM

4.       Imię       i       nazwisko,       telefon       osoby       odpowiedzialnej       za

współpracę       z       urzędem:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną pracodawcy.
2. Kserokopię Regonu
3. Szczegółową dokumentację kosztów zatrudnienia.
4. Deklarację DRA z ostatnich 12 -tu miesięcy .

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych (art. 233 kk)
oświadczam, że dane zawarte w mniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

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

* przez „liczbę pracowników" należy rozumieć roczną liczbę jednostek pracujących, tzn.
liczbę osób zatrudnionych na pełnym etacie w ciągu jednego roku, przy czym ilość osób
zatrudnionych w niepełnym wymiarze i praca sezonowa stanowią ułamkowe części jednostki
pracującej (AWU) - art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2204/2002 z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w
zakresie zatrudnienia



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  122/5/XIII/07

Rady Miejskiej w Iłowej z dnia  28.12.2007r.

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Iłowej

D e kl a r ac j a

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 3 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnień od

podatku od nieruchomości w ramach Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców

tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami w Strefie Aktywności

Gospodarczej „ A-18 Iłowa”

-  zobowiązuję się do  utrzymania  nowej  inwestycji  przez  okres   3  /5  *   lat  od  dnia

zakończenia jej realizacji oraz do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia

przez okres co najmniej 3 / 5* lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.

……………………….                     ….. .. ………………………………………………………

data                                     podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

*niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  122/5/XIII/07

 Rady Miejskiej  w Iłowej z dnia  28.12.2007r.

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

                      Burmistrz Iłowej

Ośw i a d c z e n i e

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 3 pkt 2 uchwały w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy

Inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi

inwestycjami w Strefie Aktywności Gospodarczej „ A-18 Iłowa”

- oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych

pracowników   w   liczbie   .....................   w   związku   z   nową  inwestycją   będą

wynosiły łącznie .................................. zł.

Niniejsze oświadczenie składam 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.).

………………………………..             ……………………………………………………………

data                                                      podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej



Załącznik Nr 4  do uchwały Nr  122/5/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 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od

nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej  dla przedsiębiorców

tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami w Strefie Aktywności

Gospodarczej „ A-18 Iłowa”

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 na dzień ........................................stan zatrudnienia

pracowników w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie

Gminy Iłowa w przeliczeniu na pełne etaty wynosił ............... etatów.

……………………………..                ……………………………………………………………

data                                              podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej



                                               Załącznik Nr 5

do uchwały Nr  122/5/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
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 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



Załącznik Nr 6 do  Uchwały Nr  122/5/XIII/07

Rady Miejskiej w Iłowej  z dnia   28.12.2007r.

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

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

Burmistrz Iłowej

Oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 3 pkt 5 uchwały w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na
tworzenie nowych miejsc pracy , w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o
swobodzie działalności gospodarczej

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:

- spełniam kryteria/nie spełniam kryteriów* do uznania mnie za przedsiębiorcę
stosownie do uregulowań zawartych w załączniku I do rozporządzenia nr
70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.
Urz. WE L 10 z 13.01.2001r), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia
25 lutego 2004r. Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004r.**).,

- wnioskujący jest: mikro/ małym/ średnim/ innym  przedsiębiorcą* .

       …………………………                                   …………………………………………..
data podpis przedsiębiorcy

lub osoby upoważnionej

* niewłaściwe skreślić

** przywołany przepis zawiera definicję mikroprzedsiębiorcy,  małego  przedsiębiorcy,
oraz średniego przedsiębiorcy.
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ZAŁĄCZNIK NR 7
 do uchwały Nr  122/5/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

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

2. Adres
lub siedziba
przedsiębiorcy

Ulica nr domu

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

4. Klasa rodzaju podstawowej
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).

5. Forma prawna przedsiębiorcy

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),
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
W OKRESIE OD DNIA ......................... DO DNIA ........................

Lp. Organ
udziela-
jący

pomocy

Podstaw
a

prawna
otrzyma-

nej
pomocy

Nr
programu

pomocowego,
decyzji

lub
umowy

Okres,
na jaki została

udzielona pomoc

Wartość
pomocy w PLN

Forma
Pomocy

Przezna-
czenie

pomocy

Koszty
kwalifi-
kujące
się do
objęcia
pomocą

Intensyw-
ność

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 8

              do uchwały Nr  122/5/XIII/07

              Rady Miejskiej w Iłowej

              z dnia   28.12.2007r.

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Iłowej

         Oświadczenie  o stanie zatrudnienia

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 4 pkt 3 uchwały w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy

Inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi

inwestycjami w Strefie Aktywności Gospodarczej „ A-18 Iłowa”

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    w    ..............    roku    średnie    miesięczne        koszty    nowo

zatrudnionych    pracowników    w    związku    z    nową    inwestycją    wyniosły

………………………………………….

………………………………..             ……………………………………………………………

data                                                    podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej



                 Załącznik Nr 9

                do uchwały Nr  122/5/XIII/07

                Rady Miejskiej w Iłowej

                 z dnia  28.12.2007r.

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………………………….

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

                       Burmistrz Iłowej

Ośw i a d c z e n i e

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 ust. 4 pkt  5 uchwały w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej dla

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami

-    oświadczam,    że    w    wyniku     przeprowadzenia     nowej     inwestycji     na

nieruchomości, położonej  w  Strefie  Aktywności  Gospodarczej  „A-18 Iłowa”

utworzyłem ................ nowych miejsc pracy.

Niniejsze oświadczenie składam 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.).

………………………………….          ……………………………………………………………

data                                 podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej



                                                               Załącznik Nr 10

                do uchwały Nr  122/5/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.4 pkt 6 uchwały w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy

Inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi

inwestycjami 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.

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
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