Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ
1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY:
Nazwa……………………………………………………………………………………………………...............
Siedziba……………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………REGON……………………………………………………..
Adres korespondencyjny………………………………………………………………………………………......
Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy……………………………………………………….......
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………..........

2. ZAMIAR PRZEDSIĘBIORCY: uzyskanie pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją
3. INFORMACJE DODATKOWE:
Data

zakończenia

nowej

inwestycji

zrealizowanej

w

związku

z

utworzeniem

nowych

miejsc

pracy............................................................................................................................................................................
Wielkość poniesionych nakładów na wybudowanie lub nabycie nowej inwestycji (gruntów,

budynków

i budowli)....................................................................................................................................................................

…………….…………………………………..

…………………….....………………………………………

miejscowość, data

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Ponadto oświadczam, że znane mi są w pełni postanowienia Uchwały Rady Gminy Godów
Nr …........................................ z dnia ….................................. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy
Godów.

…………….………………………………..

miejscowość, data
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…………………….....………………………………………

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

1

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji o udzielonej mi pomocy
publicznej1 w formie ulgi w podatku od nieruchomości poprzez umieszczanie mnie w wykazie, o którym mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych 2, wywieszanym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Godowie.

…………….………………………………..

miejscowość, data

…………………….....………………………………………

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załączniki:
1.

dokumenty potwierdzające dokonanie nowej inwestycji oraz koszty poniesionych nakładów,

2.

informacja o przedmiotach zwolnionych, zawierającą powierzchnię budynków, gruntów i wartość budowli,

3.

zestawienie średniego zatrudnienia za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo
do zwolnienia oraz kopie deklaracji ZUS DRA, w tym załączniki ZUS RCA, za poszczególne miesiące z potwierdzeniem
doręczenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4.

oświadczenie o liczbie nowo zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich sześciu miesięcy i zobowiązanie o utrzymaniu
poziomu zatrudnienia (załącznik nr 3 uchwały) oraz kopie zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS ZUA,

5.

zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,,

6.

zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podmiot
ubiegający się o pomoc otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 4 uchwały),

7.

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r., Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

1

Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy Godów Nr XLIII/339/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów
z późn. zm., ma charakter pomocy „de minimis”, co stanowi pomoc publiczną.

2

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do
upublicznienia, w terminie do 31 maja roku następnego, informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
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