Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/1344/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r.
.......................................................

......................, dnia ..................

/nazwa przedsiębiorcy/

..........................................................................
/adres/

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

Zgłoszenie
Na podstawie uchwały Nr .................................................. Rady Miasta Szczecin zgłaszam
zamiar korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej.
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. REGON ....................................................................................................................................
2. Forma prawna prowadzonej działalności* ...............................................................................
3. Powierzchnia uŜytkowa planowanego obiektu budowlanego wynosi ..................m2:
4. Planowane nakłady na nową inwestycję:
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
5. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą:
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
w tym:
a) koszty nabycia gruntów:
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
b) koszty nabycia lub wybudowania budynków:
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)

c) koszty nabycia lub wybudowania budowli:
brutto:...........................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
netto:.............................................................zł.(słownie...............................................................
.....................................................................................................................................................)
6. Źródła finansowania inwestycji ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
*Formę prawną przedsiębiorcy naleŜy podać zgodnie z niŜej podanymi kodami:
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

II. OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY
1. Oświadczam, Ŝe wnioskowana pomoc:
a) dotyczy/nie dotyczy (właściwe podkreślić) działalności związanej 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 2 lipca 1987 r.
w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi
(Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987 r., str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. L 10 z 13.01.2001 r., str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.),
b) dotyczy/nie dotyczy (właściwe podkreślić) pomocy udzielanej dla działalności związanej
z wywozem, jeŜeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywoŜonych produktów,
z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieŜącymi
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
c) dotyczy/nie dotyczy (właściwe podkreślić) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem
uŜycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywoŜonych,

..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

2. W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały oświadczam, Ŝe udział
własny w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniesie ........................ zł,
co stanowi ...........% tych kosztów.

..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

3. W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 8 uchwały oświadczam,
Ŝe utrzymam daną inwestycję przez co najmniej .............. lat/lata od jej zakończenia.
..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

4. Oświadczam, Ŝe nowa inwestycja dotyczy/nie dotyczy (niewłaściwe skreślić) inwestycji
związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową stacji paliw, banków, obiektów handlowych,
salonów sprzedaŜy samochodów oraz budynków, w których całość lub część powierzchni
przeznaczona jest pod wynajem.
..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

5. Oświadczam, Ŝe w okresie pięciu lat poprzedzających miesiąc złoŜenia zgłoszenia
o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, korzystałem/nie korzystałem (niewłaściwe skreślić) ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na
podstawie Uchwal Rady Miasta Szczecin.
..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

6. Oświadczam, Ŝe nie otrzymałem pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegam się o pomoc publiczną.
..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
..........................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem: .........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)
Do zgłoszenia naleŜy dołączyć:
1. Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy.
2. Kserokopię Regonu.
3. W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.
4. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach na terenie Gminy Miasto Szczecin (np. podatek dochodowy,
podatek VAT, akcyza, inne).
5. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS.
6. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za wieczyste uŜytkowanie na terenie Gminy Miasto Szczecin.
7. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami
o rachunkowości

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LII/1344/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r.
.......................................................

......................, dnia ..................

/nazwa przedsiębiorcy/

..........................................................................
/adres/

Prezydent Miasta Szczecin
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OŚWIADCZENIE
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały w sprawie regionalnej
pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości oświadczam, Ŝe:
nowa inwestycja, w związku z którą staram się o zwolnienie, została w dniu
…………….zakończona.
Łączne koszty zakończonej inwestycji wynoszą …………………, w tym koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą …………………
W załączeniu przedkładam:
1. Dokumenty potwierdzające jej zakończenie*:
a) ………………..
b) ………………...
2. Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą**:
a) ………………..
b) ………………...
*naleŜy wpisać rodzaj załączanego dokumentu (np. akt notarialny dot. nabycia środków trwałych o których
mowa w § 5 ust.2 uchwały, decyzja w sprawie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego, potwierdzone
przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych,
oświadczenie przedsiębiorcy o rozpoczęciu uŜytkowania, inne)
** naleŜy wpisać rodzaj załączanego dokumentu (np. akt notarialny, faktury, inne).

Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

.....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/1344/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r.
.......................................................

......................, dnia ..................

/nazwa przedsiębiorcy/

..........................................................................
/adres/

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie regionalnej
pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
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.

Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

.....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LII/1344/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r.

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

......................, dnia ..................

/nazwa przedsiębiorcy/

.......................................................
/adres/

Prezydent Miasta Szczecin
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ PROWADZONEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 pkt 2/ § 15 ust. 1 pkt. 2 (właściwe
podkreślić) oświadczam, Ŝe przedsiębiorstwo jest/nie jest (właściwe podkreślić) zagroŜone
w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagroŜonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

.....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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 kwalifikujące 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).

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LII/1344/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r.
.......................................................

......................, dnia ..................

/nazwa przedsiębiorcy/

..........................................................................
/adres/

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

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie regionalnej
pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
oświadczam, Ŝe:
w nieruchomości stanowiącej nową inwestycję, w związku z którą korzystam/korzystałem
(właściwe podkreślić) ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w ………….. roku
prowadziłem działalność gospodarczą.

Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

.....................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

