
 1 

UCHWAŁA NR XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy 
regionalnej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1.1. Uchwała reguluje zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie 

z przepisami rozporządzenia 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. UE L  302/29 z 1.11.2006 r.) oraz  rozporządzenia 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.   Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 
 

3. Zwolnienie obejmuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, stanowiące nową inwestycję o której mowa w § 2 pkt 2 
uchwały. 

 
4. Ze zwolnienia przedsiębiorca moŜe korzystać przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata. 

 
5. Program obejmuje swoim działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie 

Gminy Miasto Szczecin, tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.43.62.01.1. 
 

Rozdział 2 
Definicje pojęć zawartych w uchwale 

 
 § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie uopiol – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z późn. zm.); 
2) nowej inwestycji – naleŜy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz  

w aktywa niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego lub rozbudową 
istniejącego przedsiębiorstwa, polegającą na wybudowaniu obiektu budowlanego,               
w którym uŜytkowa powierzchnia biurowa o wysokim standardzie będzie stanowić  



 2 

co najmniej 50 % powierzchni uŜytkowej obiektu budowlanego oraz będzie wynosić co 
najmniej 1500 m 2 ; 

3) powierzchni uŜytkowej – naleŜy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa  
w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy uopiol;  

4) powierzchni biurowej o wysokim standardzie –  powierzchnia, która spełnia co najmniej 
pięć z poniŜszych kryteriów: 

− klimatyzację; 
− wysokość pomieszczeń  – minimum 2,70 m; 
− trzy oddzielne okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych  

i systemów komputerowych lub systemu podnoszonych podłóg;  
− podwójne szyby niskoemisyjne; 
− podwójne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napięcia; 
− kontrolę wilgotności powietrza; 

i która posiada liczbę miejsc parkingowych zgodną z pozwoleniem na budowę wydanym 
na  realizację nowej inwestycji, o której mowa w § 2 pkt 2; 

5) małym i średnim przedsiębiorcy (zwanych dalej MŚP) – naleŜy przez to rozumieć małego 
i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
UE L 10) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 
25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70 /2001 i rozszerzającym jego 
zakres w celu wyłączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004); 

6) intensywności pomocy – stosunek wartości pomocy wyraŜonej w ekwiwalencie dotacji 
brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą; 

7) duŜym projekcie inwestycyjnym – nowa inwestycja, podjęta w okresie trzech lat przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze 
sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia 
pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro; 

8) aktywach niematerialnych i prawnych – aktywa o których mowa w art. 2 lit. f 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej 
(Dz. Urz. UE, seria L, 302/29 z 1.11.2006 r.); 

9) udziale własnym – naleŜy przez to rozumieć poniesienie przez przedsiębiorcę nakładów 
inwestycyjnych sfinansowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł 
finansowania,  które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku  z  udzieloną 
pomocą publiczną; 

10) kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą – wydatki ponoszone przez 
przedsiębiorcę w związku z realizacją nowej inwestycji, określone  w § 5 uchwały; 

11) rozpoczęciu prac – podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiąŜącego 
zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. 

12) zakończeniu inwestycji – zakończenie budowy obiektu budowlanego zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz.1118 ; z 2006 r. 
Nr 191, poz. 1373). 

 
Rozdział 3 

Wyłączenia 
 

§ 3.1. Program nie przewiduje udzielenia pomocy na działalność: 
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1) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, 
hutnictwa Ŝelaza i stali oraz włókien syntetycznych; 

2) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

3) związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować 
mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych          
w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. UE, seria L, nr 182); 

4) związaną z eksportem do krajów trzecich lub wywozem do państw członkowskich Unii 
Europejskiej; 

5) uzaleŜnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem 
towarów przywoŜonych.  

 
 2. Przepisów uchwały i przewidzianego w niej zwolnienia podatkowego nie stosuje się do 
duŜego projektu inwestycyjnego, w rozumieniu § 2 pkt 7 uchwały, jeśli całkowita kwota 
pomocy ze wszystkich źródeł, obliczana według wzoru określonego w § 7 uchwały, 
przekraczałaby 75 procent maksymalnej kwoty pomocy, jaką moŜna przeznaczyć na 
inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100.000.000 euro. 
 
 3. Pomoc w postaci zwolnienia podatkowego nie dotyczy podmiotu, na którym ciąŜy 
obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem – w rozumieniu art. 25-28 ustawy z dnia  
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404).  
 
 4. Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcom zalegającym w stosunku do 
Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków lub innych naleŜności pienięŜnych, w tym takŜe 
tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 
 
 5. Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej 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). 
 

Rozdział 4 
Okres obowiązywania zwolnienia 

 
 § 4.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje: 
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca 
dokonał zgłoszenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości        
–  w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu 
dokonania zgłoszenia; 
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy uopiol           
– w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał 
po dniu dokonania zgłoszenia; 
 
2. W przypadku zbycia nieruchomości lub przedsiębiorstwa, na nabywcę nie przenosi się 
prawa dotychczasowego przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia.  
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Rozdział 5 
Koszty kwalifikuj ące się do objęcia pomocą 

 
 § 5.1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się 
poniesione po dniu złoŜenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od podatku od 
nieruchomości wydatki na: 
1) nabycie własności gruntów lub prawa ich wieczystego uŜytkowania; 
2) wytworzenie budynków, nabycie albo koszt wytworzenia budowli oraz ich wyposaŜenia 
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności: 
a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne, 
b) narzędzia, przyrządy i aparatura, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia            
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,               
z poźn. zm.) oraz urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800;                
z późn. zm.), 
3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii 
polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeŜeli 
spełniają one łącznie następujące warunki: 
a) wykorzystywane będą przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie                                          
w przedsiębiorstwie, w którym realizowana jest inwestycja, 
b) podlegać będą amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.            
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z poźn. zm.), 
c) nabyte będą od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja              
i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata 
od zakończenia inwestycji, 
4) nabycie aktywów innych niŜ grunty, budynki i budowle, objętych najmem lub dzierŜawą 
z obowiązkiem ich nabycia z upływem okresu najmu lub dzierŜawy. 
 
 2. W przypadku przedsiębiorstw innych niŜ MŚP koszty inwestycji w wartości 
niematerialne  i prawne kwalifikują się do objęcia pomocą do wysokości 50 % całkowitych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  
 
 3. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców innych niŜ MŚP muszą być nowe. 
 
 4. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze 
transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się 
wydatków na zakup środków transportu.  
 

Rozdział 6 
Intensywność pomocy publicznej 

 
 § 6.1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na rzecz 
tego samego przedsiębiorcy na realizację nowej inwestycji, nie będącej „duŜym projektem 
inwestycyjnym”, nie moŜe przekroczyć wielkości 30% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą.   
 
 2. Pomoc określoną w ust. 1 udzielaną dla MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorców 
prowadzących działalność w sektorze transportu, podwyŜsza się o: 
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1) 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców; 
2) 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców. 
 
 § 7. Z zastrzeŜeniem § 3 ust. 2 maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację 
duŜego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej z dnia 13 października 2006 r. 
(Dz.U. Nr 190, poz. 1402): 
 
I = R x (50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C), 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
I    -  dopuszczalną wielkość pomocy dla duŜego projektu inwestycyjnego; 
R   -  poziom maksymalnej intensywność pomocy; 
B -  wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyŜej 
równowartości 50.000.000 euro, ale nie przekraczającą równowartości 100.000.000 euro; 
C -  wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 
równowartość 100.000.000 euro. 
 

Rozdział 7 
Kumulacja pomocy 

 
 § 8.1. Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z kaŜdą inną pomocą 
przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło, i nie moŜe 
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 6  albo wartości pomocy 
ustalonej zgodnie z § 7. 
 
 2. Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z pomocą de minimis  
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria  
L z 28.12.2006, str. 5) - w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych lub tego 
samego projektu inwestycyjnego. 

 
Rozdział 8 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy regionalnej 
 
 § 9.1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego z niniejszej uchwały jest:  
 
1) złoŜenie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji, 
zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy stanowiącego załącznik nr 1  
do uchwały; 
2) przeznaczenie całej powierzchni biurowej o wysokim standardzie na prowadzenie co 
najmniej jednego z niŜej wymienionych rodzajów działalności określonej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) jako działalność: 

- związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana (PKD 62); 

- usługowa w zakresie informacji (PKD 63); 
- wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66); 
- rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2); 
- obejmująca badania i analizy techniczne (PKD 71.2); 
- obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych        

i technicznych (PKD 72.1);  
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- związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1); 
- centrów telefonicznych (PKD 82.2);  

3) utrzymanie nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co 
najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia; 

4) uzyskanie od Prezydenta Miasta Szczecin informacji w formie pisemnej o spełnieniu  
przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy na podstawie uchwały; 

5) złoŜenie deklaracji w podatku od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie 
uopiol, po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Szczecin informacji, o której mowa w ust. 1 
pkt 4; 

6) zakończenie nowej inwestycji w terminie 48 miesięcy, licząc od dnia otrzymania od 
Prezydenta Miasta Szczecin pisma o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

7) udział własny przedsiębiorcy wyniesie co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych 
związanych z  realizacją nowej inwestycji; 

8) poniesienie nakładów na nową inwestycję w kwocie przekraczającej 4 000 000 zł.  
 
 2. Wraz ze złoŜeniem zgłoszenia podatnik zobowiązany jest do złoŜenia: 
1) prawidłowo wypełnionych oświadczeń stanowiących załączniki do uchwały od nr 2 do 
 nr 9; 
2) informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niŜ de minimis lub de minimis                     
w rolnictwie lub rybołówstwie, lub informacji o nieotrzymaniu pomocy na formularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku              
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu 
pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413). 
 
 § 10. 1. Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości do dnia                 
15 stycznia kaŜdego roku zobowiązani są do złoŜenia: 
1) oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały o wysokości 
poniesionych nakładów inwestycyjnych, kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz 
udziale własnym w tychŜe kosztach, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione 
nakłady. Obowiązek ten wygasa z chwilą zakończenia inwestycji i udokumentowania 
wszystkich związanych z nią kosztów; 
2) informacji  o wielkości otrzymanej pomocy publicznej bez względu na jej formę i źródło.  
 
 2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 organ podatkowy dokonuje oceny 
udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej 
intensywności pomocy. 
 
 3. Przedsiębiorca, który nie złoŜy informacji o których mowa w ust. 1 oraz nie odpowie na 
wezwanie tutejszego organu podatkowego, traci prawo do zwolnienia za cały okres 
zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty kwoty udzielonej pomocy, wraz z odsetkami 
zgodnie ze stosownymi przepisami. 
 
 4. JeŜeli 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.  
 
 5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłoŜenia                 
w Ŝądanym terminie – na wezwanie organu podatkowego, informacji niezbędnych do 
nadzorowania  i monitorowania udzielonej pomocy. 
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 § 11.1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie 
warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej 
w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę. 
 
 2. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu  otrzymanej 
pomocy za okres w którym nienaleŜnie korzystał ze zwolnienia, poprzez zapłatę podatku od 
nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.). 
 
 3. Podatnik, który złoŜył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia 
warunków, od których uzaleŜnione jest zwolnienie od podatku, traci do niego prawo za cały 
okres zwolnienia. 
 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

 
 §  12. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r. 
 
 § 13. Przedsiębiorca moŜe złoŜyć zgłoszenie w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku,          
a korzystać z przedmiotowego zwolnienia przez okres trzech lat, tzn. najpóźniej do dnia            
31 grudnia 2013 roku.  
 
 § 14 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy  
o pomocy publicznej, przepisy ustawy uopiol i inne przepisy prawa podatkowego.  
 
 § 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
 § 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

 
 
 
.......................................................                                  ......................, dnia .................. 
/nazwa przedsiębiorcy/ 
 
.......................................................................... 
/adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności/ 
 
 

Zgłoszenie 
 
  
Na podstawie uchwały Nr .................................................. Rady Miasta Szczecin zgłaszam 
zamiar korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości ramach programu pomocy 
regionalnej. 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSI ĘBIORCY 
 
1. NIP  .......................................................................................................................................... 
2. REGON .................................................................................................................................... 
3. PKD (4 pierwsze znaki) .............................................................................................................. 
4. Forma prawna prowadzonej działalności1 ............................................................................... 
5. Forma opodatkowania .............................................................................................................. 
6. Rodzaj i opis prowadzonej działalności.................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
7. Data rozpoczęcia działalności ..................................................................................................  
8. Opis inwestycji..........................................................................................................................  
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
 
9. Powierzchnia uŜytkowa planowanego obiektu budowlanego wynosi ..................m2, w tym: 
                            powierzchnia biurowa o wysokim standardzie:..................m2, 
 
10. Szacunkowa  wielkość  podatku od nieruchomości  stanowiącej nową inwestycję: 
....................................... zł (słownie............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................) 
  
11. Liczba miejsc parkingowych ...................... 
 
12. Powierzchnia biurowa będzie wyposaŜona: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
13. Planowane nakłady na nową inwestycję (proszę  podać  kwotę  brutto  i  netto): 
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
 
 
14. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą: 
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
 
w tym: 
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a) wydatki na nabycie gruntów: 
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
 
 
b) wydatki na wybudowanie budynków i (lub) budowli: 
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
 
 
c) wydatki na aktywa niematerialne i prawne: 
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................) 
 
15. Planowana inwestycja początkowa w rozumieniu § 2 pkt 7 uchwały jest duŜym projektem 
inwestycyjnym / nie jest duŜym projektem inwestycyjnym* 

 
16. Harmonogram realizacji inwestycji........................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
17. Źródła finansowania inwestycji.............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
18. Przeznaczenie pomocy............................................................................................................ 
 
19. Data rozpoczęcia inwestycji  ...................................................................... 
 
20. Data zakończenia inwestycji ...................................................................... 
 
21. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem: ......................... 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
Do zgłoszenia  naleŜy dołączyć: 
1. Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy. 
2. Kserokopię Regonu. 
3. Informację o uzyskanej pomocy.   
4. W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. 
5. Wypełnione załączniki nr  2,3,4,5,6,7,8,9. 
 
Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 
Kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Dz. U nr 88, poz. 553 ze zmianami) 
oświadczam, Ŝe dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą. 
 
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 
       
 

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

                                                                                   (pieczątka i podpis wnioskodawcy) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
1) Formę prawną przedsiębiorcy naleŜy podać zgodnie z niŜej podanymi kodami  
Kody odpowiadające formie prawnej przedsiębiorcy:  
1.A    przedsiębiorstwo państwowe      
1.B    jednoosobowa spółka Skarbu Państwa     
1.C    jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów          
          o gospodarce komunalnej  
1.D   spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których  
         Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub  
         jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie  
         jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji                 
         i konsumentów  
2       beneficjent pomocy nienaleŜący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D    
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

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

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

                        /adres/ 
 
 

                       Prezydent Miasta Szczecin 
 Urząd Miasta Szczecin  
 Plac Armii Krajowej  1 
 70-456  Szczecin 

    

      
 

OŚWIADCZENIE  

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 
ze zm.)* 

oświadczam, Ŝe 
 

1. działam/nie działam** w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, 

węgla, stali oraz włókien syntetycznych; 

2. zajmuję/nie zajmuję** si ę produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych 

 w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

3. działam/nie działam** w dziedzinie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi 

produktami w zakresie wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko 

i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) 

nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie 

mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. UE, seria L, nr 182, z 03.07.1987 r., str. 36; 

z poźn. zm.; oraz Dz. Urz. UE - Polskie wydanie specjalne - rozdz. 3, tom 7, str. 247, z poźn. 

zm.); 

4. uzyskana pomoc stanowiłaby/nie stanowiłaby** wsparcia działalności związanej  

z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, jako wsparcia 

związanego bezpośrednio z ilością wytwarzanych produktów, bądź związanego z tworzeniem     
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i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej, bądź z innymi wydatkami bieŜącymi z tytułu 

prowadzenia działalności eksportowej; 

5. uzyskana pomoc stanowiłaby/ nie stanowiłaby** wsparcia działalności uzaleŜnionej od 

wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów 

przywoŜonych.  

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

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 

 

*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

**    niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

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

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

                        /adres/ 
 
 

                               Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin  
Plac Armii Krajowej  1 
70-456  Szczecin 

    

      
 

OŚWIADCZENIE  

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze 
zm.)* 

oświadczam, Ŝe 
 

CiąŜy/nie ciąŜy** na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 
Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem –  
w rozumieniu art. 25-28 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) 
 
 
 
 
 

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

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 

 

*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 
**    niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

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

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

                        /adres/ 
 
 

                       Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin  
Plac Armii Krajowej  1 
70-456  Szczecin 

    

      
 

OŚWIADCZENIE  

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze 
zm.)* 

oświadczam, Ŝe 
 

zalegam / nie zalegam** w stosunku do Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków lub 
innych naleŜności pienięŜnych, w tym takŜe tych, do których nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 
 
 
 
 
 
 

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

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 

*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

**    niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

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

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

                        /adres/ 
 

                       Prezydent Miasta Szczecin 
 Urząd Miasta Szczecin  
 Plac Armii Krajowej  1 
 70-456  Szczecin 

    

      
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ PROWADZONEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze 
zm.)* 

oświadczam, Ŝe 

znajduję się/ 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 upowaŜnionej 

 

 

*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

**   niepotrzebne skreślić 
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Informacja  
 

Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej naleŜy rozumieć przedsiębiorcę, który 
przy pomocy środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, 
akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie 
powstrzymać strat, które w przypadku nieotrzymania pomocy na ratowanie lub pomocy na 
restrukturyzację, doprowadziłyby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie 
czasowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy: 
a. w przypadku spółki kapitałowej - wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie  

z wynikiem finansowym roku bieŜącego przewyŜsza 50% wartości kapitału zakładowego 
i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyŜsza 25% wartości kapitału 
zakładowego,  

b. w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyŜsza 50% 
wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez 
spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyŜsza 25% wartości tego 
majątku,  

c. są spełnione kryteria kwalifikuj ące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego 
postępowania upadłościowego.  

 
JeŜeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) – c) przedsiębiorca moŜe być 
uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada 
nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost start, zapasów lub zadłuŜenia, maleje 
obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość 
zerową.  
Szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej zawarte 
są w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
 i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. C 244 
 z 1.10.2004). 
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Załącznik Nr 6 
do Uchwały Nr 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

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

OŚWIADCZENIE 
 
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 9 ust. 1 pkt. 3 uchwały 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, Ŝe: 

 
inwestycja, w związku z którą staram się o zwolnienie, będzie utrzymana na terenie Gminy 
Miasto Szczecin przez okres co najmniej ................lat/lata** od jej zakończenia. 

 

 

 

 

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

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

                    
*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

**   niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

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

OŚWIADCZENIE 
 
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 9 ust. 1 pkt. 7 uchwały 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, Ŝe: 
 
udział własny w kosztach kwalifikowanych związanych z inwestycją początkową wyniesie 
.................................... zł, co stanowi .....................% tychŜe kosztów.   
 
 
 
 
...........................................              ..................................................... 

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 
 
*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Załącznik Nr 8 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

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

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

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PROWADZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
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, Ŝe: 
 

− 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 2001 r. 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 upowaŜnionej 

 
 
*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Załącznik Nr 9 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
 

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

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

                        /adres/ 
 
 

                               Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin  
Plac Armii Krajowej  1 
70-456  Szczecin 

    

      
 

OŚWIADCZENIE  

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej  
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze 
zm.)* 

oświadczam, Ŝe: 
 
powierzchnia biurowa o wysokim standardzie zostanie przeznaczona na prowadzenie co 
najmniej jednego z niŜej wymienionych rodzajów działalności określonej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) jako działalność**: 

1. w zakresie usług centrów telefonicznych (PKD 82.2);  
2. związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62); 
3. rachunkowo-księgowa (PKD 69.2); 
4. obejmującą badania i analizy techniczne (PKD 71.2); 
5. obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.1);  
 

 
 

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

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 

*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

**   właściwe zaznaczyć 
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Załącznik Nr 10 
do Uchwały Nr XXIV/617/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
Prezydent Miasta Szczecin 
Urząd Miasta Szczecin 
Plac Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

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

OŚWIADCZENIE 
 
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 uchwały 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, Ŝe: 

 
Wysokość nakładów inwestycyjnych w ............... roku wyniosła.............................................zł 
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w ................... roku wyniosły 
............................................... zł.  
 
Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych od początku realizacji inwestycji 
wyniosła ..................................zł, natomiast kosztów kwalifikowanych ..................................zł 
 
 
Udział własny w kosztach kwalifikowanych wyniósł ............................................zł co stanowi 
............................................% tychŜe kosztów. 
 
 
...........................................              ..................................................... 

data                               podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej 

 
*      Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym  

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 


