
         Załącznik Nr 2 
         do uchwały Nr VII/42/11 
         Rady Miejskiej ChełmŜy 
         z dnia 19 maja  2011 r. 
 
         
        ChełmŜa, dnia ……………….. 
………………………………..……..…… 
/nazwa przedsiębiorcy/ 
 
………………………………..…………. 
/adres siedziby/ 
 
…………………………………..………. 
/miejsce prowadzenia działalności 
 na terenie miasta ChełmŜy/ 
 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, na podstawie uchwały Nr VII/42/11 

Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 

 

W związku ze złoŜonym w dniu …………..…… wnioskiem o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości, na podstawie uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 maja 

2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na 

tworzenie nowych miejsc pracy, oświadczam, Ŝe: 

 

1. spełniam przesłanki do zwolnienia, o których mowa w § 5 i § 6 uchwały Rady 

Miejskiej ChełmŜy Nr VII/42/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, to 

jest utworzonych zostało …… nowych miejsc pracy, co potwierdzam załączonymi 

kserokopiami umów o pracę: 

 
Przewidywane dwuletnie koszty 

nowozatrudnionych pracowników w tym: 

Lp. 
Data 

zatrudnienia 
Okres 

zatrudnienia 
Stanowisko 

Ogółem 
Wynagrodzenie 

brutto 

Obowiązkowe 
składki 

związane z 
zatrudnieniem 

Przewidywana 
pomoc na 

zatrudnienie 
nowych 

pracowników 
z innych 
źródeł 

publicznych 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

       

 
 

       



 
 

2. osoby nowo zatrudnione otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów 

prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych; 

3. zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o moŜliwości przekroczenia granic 

dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem; 

4. prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale nie 

obejmuje nieruchomości zajętych na: punkty stacji paliw, działalność bankową, 

działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną o powierzchni 

sprzedaŜy powyŜej 100 m² oraz działalność handlową hurtową; 

5. nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Miasta ChełmŜy; 

6. zobowiązuję się utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym zwolnienie 

przysługuje, nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1; 

7. zobowiązuję się do składania informacji o uzyskaniu pomocy de minimis i innej niŜ de 

minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 5 uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
ChełmŜa, dnia……………                                                   ……….………………………. 
          /pieczątki i podpis wnioskodawcy/ 


