UCHWAŁA NR XXX/340/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca
2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy
Krapkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie: "Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest
do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 1 roku od daty
zakończenia inwestycji – na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając
wymienione w nim dokumenty".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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Załącznik
do Uchwały Nr XXX/340/2017
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 22 czerwca 2017 r.
BURMISTRZ KRAPKOWIC
UL. 3 MAJA 17, 47-303 KRAPKOWICE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA
Z POMOCY DE MINIMIS NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ
INWESTYCJĄ
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa .......................................................................................
Siedziba .....................................................................................
NIP .............................................................................................
REGON .....................................................................................
symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności .....................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
adres korespondencyjny ............................................................
wielkość przedsiębiorcy1 (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .....................................................
telefon kontaktowy .......................................................................
2. Zamiar przedsiębiorcy:
Pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową z inwestycją
3. Dane nowej inwestycji:
Rodzaj inwestycji ......................................................................
Opis inwestycji ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187/1 z dnia 26.06.2014)
1
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Dane

geodezyjne

nieruchomości,

na

której

realizowana

będzie

nowa

inwestycja

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Planowana data rozpoczęcia inwestycji ..................................
Planowana data zakończenia inwestycji ..................................
4. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji…………………
Planowana liczba nowych miejsc pracy………………………………………………….
5. Przedsiębiorca do zgłoszenia załącza:
1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;
2) deklarację rozliczeniową ZUS DRA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
3) inne dokumenty (podać jakie)……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

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

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

miejscowość, data
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