Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/109/12
Rady Miejskiej ChełmŜy
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

ChełmŜa, dnia……………………..……
…………………………………………
/nazwa przedsiębiorcy/

…………………………………………
/adres siedziby/

…………………………………………
/miejsce prowadzenia działalności na terenie
gminy miasta ChełmŜy/

OŚWIADCZENIE
W związku ze złoŜonym w dniu ………………. wnioskiem o zwolnienie od podatku od
nieruchomości, na podstawie uchwały Nr XV/109/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 kwietnia
2012 r. w sprawie udzielelnia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od
nieruchomości, oświadczam, Ŝe:
1. spełniam przesłanki do zwolnienia, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej ChełmŜy Nr
XV/109/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie
zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz utworzonych zostało ……… nowych miejsc pracy,
co potwierdzam załączonymi kserokopiami umów o pracę:
Przewidywane koszty nowo
zatrudnionych pracowników, w tym:
Lp.
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Stanowisko
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Przewidywana pomoc na zatrudnienie
nowych pracowników z innych źródeł
publicznych

8

2. osoby nowo zatrudnione otrzymują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy,
z tytułu ubezpieczeń społecznych,

3. zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o moŜliwości przekroczenia granic dopuszczalnej
pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem, wynikającej z 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. U. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.),
4. prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale nie obejmuje
nieruchomości zajętych na cele związane z prowadzeniem stacji paliw, działalnością bankową,
działalnością instytucji finansowych, działalnością handlową detaliczną oraz działalnością
5. nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Miasta ChełmŜy,
6. zobowiązuję się utrzymać przez okres co najmniej odpowiednio 3 i 4 lat od dnia, w którym
zwolnienie przysługuje, stan zatrudnienia przez okres wskazany w § 10 ust. 1 pkt 3 nowo
utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1,
7. w wyniku utworzenia nowej inwestycji w nieruchomości, połoŜonej w ……………………..
przy ul. …………………………………… utworzyłem …………… nowych miejsc pracy,
8. zobowiązuję się do składania informacji o uzyskaniu pomocy de minimis i innej niŜ de minimis
na koszty zatrudnienia, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i 5 uchwały,
9. nie toczy się w stosunku do mnie, jako przedsiębiorcy, postępowanie upadłościowe i nie został
zgłoszony wniosek o likwidację,
10. nie podlegam wyłączeniom dotyczącym:
a) podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt
9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji
zagroŜonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C Nr 244 z dnia 01.10.2004 r.),
b) podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
c) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów
rolnych wymienionych w załaczniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
d) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, jeśli wysokość pomocy ustalana
jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub
wprowadzanych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, bądź gdy przyznanie
pomocy zaleŜy od faktu jej przyznania w części lub w całości producentom surowców,
e) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w dziedzinie eksportu, jeŜeli pomoc jest
bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy
bezpośrednio związanej z ilością wywoŜonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieŜącycmi związanymi z prowadzeniem działalności
eksportowej,
f) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze węglowym,
g) pomocy przyznanej na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarowego,

h) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do
towarów sprowadzonych z zagranicy,
i) pomocy przyznanej na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarowego.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, przewidzianej w przepisach z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.).

ChełmŜa, dnia …………………….

………………………………………
/pieczątki i podpis wnioskodawcy/

