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UCHWAŁA NR XXVIII/353/2016
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
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 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 716) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, na okres do 60 m-cy, niżej wymienione
pojazdy:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy
– zakupione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a uchwały, związane z
prowadzeniem na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na terenie specjalnych stref ekonomicznych
usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp., działalności gospodarczej.
2. Zwolnienie od podatku od środków transportowych, o którym mowa w ust. 1 stanowi regionalną pomoc
inwestycyjną i przysługuje w przypadku zrealizowania przez przedsiębiorcę inwestycji początkowej, o której
mowa w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania
zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r.
poz. 174) program pomocowy Nr SA.41495 (2015/X), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały przysługuje na okres:
1) 12 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy;
2) 24 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 2 nowe miejsca pracy;
3) 36 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 5 nowych miejsc
pracy;
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4) 48 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 10 nowych miejsc
pracy;
5) 60 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 15 nowych miejsc
pracy
- przy czym miesięczne wynagrodzenie za 1 nowo utworzone miejsce pracy musi wynosić co najmniej 150%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).
§ 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli miejsca pracy zostaną
stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, dojdzie do wzrostu netto liczby
pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy oraz każde nowo
utworzone stanowisko zostanie obsadzone w ciągu 3 lat od dnia uzyskania od Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do
udzielenia pomocy regionalnej oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki
inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji początkowej.
§ 4. Niniejszej uchwały nie stosuje się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 - 5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. z 2014.187.1), zwanym dalej rozporządzeniem Komisji
(UE) Nr 651/2014;
2) do podatników, którzy na terenie miasta Gorzów Wlkp. zalegają z zapłatą podatków, innych należności
publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
3) w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę, od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., informacji o
negatywnej ocenie dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
4) do środków transportowych związanych z działalnością handlową, instytucji finansowych i stacji paliw;
5) do pojazdów stanowiących współwłasność przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie:
a) z osobami nie będącymi przedsiębiorcami;
b) z innymi przedsiębiorcami, o ile zastosowane zwolnienie stanowiłoby pomoc publiczną dla
przedsiębiorcy nie spełniającego warunków zwolnienia określonego tą uchwałą.
§ 5. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) inwestycja początkowa – inwestycja, o której mowa w § 3 pkt 10 Rozporządzenia;
2) rzeczowe aktywa trwałe – aktywa, o których mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia;
3) intensywność pomocy - maksymalna kwota pomocy brutto, o której mowa w § 3 pkt 4 Rozporządzenia,
wyrażona jako procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przed potrąceniem podatku lub
innych opłat, którą można sfinansować w ramach pomocy regionalnej. Determinuje ona dopuszczalny
udział środków publicznych w całkowitej wartości danego przedsięwzięcia;
4) koszty kwalifikowane – koszty realizacji danego projektu, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6
ust. 2 Rozporządzenia, które w określonym stopniu (procencie) kwalifikują się do sfinansowania z pomocy
publicznej;
5) udział własny przedsiębiorcy w sfinansowaniu inwestycji - środki, które nie zostały uzyskane przez
przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów
preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach
korzystniejszych od oferowanych na rynku;
6) przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku,
bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który realizuje inwestycję
początkową i po jej zakończeniu będzie podatnikiem podatku od środków transportowych lub podmiot,
który już jest podatnikiem podatku od środków transportowych, a w wyniku realizacji inwestycji
początkowej nastąpi w danym podmiocie wzrost przedmiotów opodatkowania w postaci nowych środków
transportowych;
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7) zakończenie inwestycji początkowej - data wskazana w oświadczeniu przedsiębiorcy o zakończeniu
inwestycji początkowej;
8) utrzymanie inwestycji początkowej - prowadzenie działalności gospodarczej związanej z inwestycją
początkową;
9) duży projekt inwestycyjny – inwestycja początkowa, o której mowa w § 3 pkt 12 Rozporządzenia, o
kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro;
10) MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia;
11) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników, o którym mowa w § 3 pkt 8
Rozporządzenia.
§ 6. 1. Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie niniejszej
uchwały jest:
1) złożenie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:
a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały wraz z dołączeniem wymaganych w nim załączników. Za datę dokonania zgłoszenia uważa się
datę wpływu formularza do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
b) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
wraz z wypełnionym formularzem informacji stanowiącym załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia;
2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej oceny
dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
3) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po otrzymaniu od
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu;
4) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z
wyłączeniem publicznych środków finansowych;
5) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w
porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy i obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat
począwszy od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego
paragrafu;
6) utrzymanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każdego miejsca pracy przez co najmniej okres 5 lat, od dnia
zakończenia inwestycji;
7) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2
do uchwały;
8) zgłoszenie i udokumentowanie zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2a
do uchwały;
9) po zakończeniu inwestycji, złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych, na zasadach
określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w wysokości określonej w § 4 ust.1
pkt 1 lit e Rozporządzenia.
3. Dokonanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy w sposób niezgodny z wymogami określonymi
w niniejszej uchwale bądź złożenie niewypełnionych w wymaganym zakresie informacji i załączników, nie
będzie kwalifikowało przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia od podatku od środków transportowych.
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia dokumentów i informacji, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, poinformuje pisemnie wnioskodawcę o spełnieniu lub niespełnieniu warunków
uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od środków transportowych w oparciu o przepisy
Rozporządzenia oraz niniejszej uchwały.
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§ 7. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia od podatku od środków transportowych z dniem
dokonania pisemnego zgłoszenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej.
3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną
intensywność pomocy, o której mowa w § 9 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 60 m-cy.
4. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa związanego z inwestycją początkową, na nabywcę nie przechodzi
prawo dotychczasowego przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz § 6 ust. 2
Rozporządzenia.
2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wyłącznie koszty ponoszone od dnia
następującego po dniu dokonania pisemnego zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy regionalnej do dnia
zakończenia realizacji inwestycji początkowej.
§ 9. 1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej, wynosi 35% kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą.
2. Maksymalną intensywność pomocy udzielaną MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji, o kosztach
kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się w stosunku do maksymalnej intensywności o:
1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,
2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. Maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na duże projekty inwestycyjne oblicza się zgodnie ze wzorem
określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.
4. Pomoc udzielana na podstawie uchwały podlega kumulacji pomocy na zasadach określonych w art. 8
rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014.
§ 10. 1. Przedsiębiorca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informację, o której mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 2, jest zobowiązany do złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania:
1) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
2) oświadczenia o niezaleganiu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. z zapłatą podatków, innych należności
publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do
uchwały;
3) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy, przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub oświadczenia o
nieotrzymaniu takiej pomocy, na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;
4) w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy przedłożyć oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 4 lit a
uchwały.
2. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o których mowa w ust. 1 traci prawo do skorzystania ze
zwolnienia od podatku od środków transportowych.
3. Na uzasadniony wniosek, złożony w formie pisemnej, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1
lub w § 11 ust. 2, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może wyznaczyć beneficjentowi pomocy inny termin do
złożenia wymaganych dokumentów.
§ 11. 1. Po zakończeniu inwestycji początkowej, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie
do 30 dni od dnia jej zakończenia, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 niniejszego
paragrafu oraz w § 10 ust. 1 i w § 6 ust. 1 pkt 8 uchwały.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od środków transportowych jest zobowiązany
poza dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w § 10 ust. 1 do złożenia do dnia 15 lutego każdego
roku, oświadczenia o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp., na druku
stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały.
3. Obowiązek określony w ust. 2 wygasa z chwilą zakończenia wymaganego okresu utrzymania inwestycji
określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 uchwały;
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4. W terminie 30 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy, przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia o wysokości przewidywanych/poniesionych dwuletnich kosztach płacy nowo zatrudnionych
pracowników w związku z inwestycją, obliczonych zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia, na druku
stanowiącym załącznik Nr 6;
b) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – na formularzu stanowiącym
załącznik Nr 7;
c) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników – na formularzu stanowiącym załącznik Nr 8.
5. Ponadto przedsiębiorca korzystający z pomocy, zobowiązany jest do dnia 15 lutego, przedstawić
oświadczenie o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym
minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały.
6. Przedsiębiorca, który nie złożył informacji o których mowa w ust. 1 lub 2, nie odpowie na wezwanie
organu podatkowego, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i zobowiązany jest do zwrotu kwoty
udzielonej pomocy wraz z odsetkami.
7. W okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie uchwały, przedsiębiorca
zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze środków budżetu miasta
Gorzowa Wlkp. poprzez umieszczenie bannera graficznego z logotypem miasta Gorzowa Wlkp. zawierającego
hasło "Gorzów Wlkp. wspiera inwestorów" na stronie internetowej przedsiębiorcy (o ile taką posiada) wraz z
linkowaniem do strony www.gorzow.pl oraz na tabliczce informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu
na inwestycji, przy czym wymiary tabliczki nie mogą być mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm
(szerokość).
8. Logotyp miasta Gorzowa Wlkp. w formie pliku grafiki wektorowej wraz z określonymi wymogami,
zostanie przekazany przedsiębiorcy przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pracownika
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 12. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedłożenia, na żądanie organu udzielającego pomocy,
innych informacji i dokumentów dotyczących pomocy na inwestycję początkową, w zakresie i terminie
wskazanym w żądaniu.
§ 13. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności lub wartości dopuszczalnej pomocy publicznej
nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od środków transportowych w trybie niniejszej
uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi wraz z odsetkami,
poczynając od miesiąca, w którym doszło do tego przekroczenia.
§ 14. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o
utracie prawa do zwolnienia od podatku od środków transportowych lub o zmianie mającej wpływ na wielkość
udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę
bądź zmianę, na druku stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w
którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od
początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe informacje o spełnieniu warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci do niego prawo za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
5. Przedsiębiorca, który dokona zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, traci prawo do zwolnienia od
podatku od środków transportowych w przypadku, gdy nie zakończy inwestycji w terminie określonym w § 6
ust. 1 pkt 5 uchwały.
§ 15. Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od środków
transportowych również w następujących przypadkach:
1) naruszenia warunków zwolnienia,
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2) zbycia środka transportu objętego zwolnieniem przed upływem 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
3) nieutrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 uchwały,
4) podania nieprawdziwych danych przedkładanych organowi podatkowemu.
§ 16. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej
pomocy za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami.
§ 17. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020r.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
ZGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zwolnień
od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną zgłaszam
zamiar korzystania ze zwolnienia od podatku od środków transportowych przeznaczonego dla
przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na
terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy:

2. Adres/Siedziba:

3. Adres prowadzenia działalności:

4. Adres do korespondencji:

5. Data rozpoczęcia działalności:

6. Rodzaj i opis prowadzonej działalności (PKD) – podać wyłącznie to PKD, które ma bezpośredni
związek z pomocą, o którą ubiega się wnioskodawca, a jeśli jest brak możliwości ustalenia jednej
takiej działalności, podać klasę PKD tej z nich, która generuje największy przychód
- Branża działalności
- rynki zbytu
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7. REGON:
8. Wielkość przedsiębiorstwa* (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz.Urz.UE.L 187 z 26 czerwca 2014 r.,
dalej skrót rozporządzenie Nr 651/2014):
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny (w tym duży)
9. Forma prawna prowadzonej działalności zgodnie z podanymi kodami*:
Wyszczególnienie

Kod*

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236, z późn. zm.)

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub
1.D
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia, takie jak
przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)
1.E
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
2
beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E

10. Pełny siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w
sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)

II. INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI
1. Inwestycja początkowa polega na* :
a)

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa;

b)

zwiększeniu zdolności produkcyjnej w istniejącym zakładzie np. poprzez uruchomienie
kolejnej linii produkcyjnej;
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dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów dotychczas
niewytwarzanych w zakładzie;

d)

zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (np. poprzez
wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo
odmiennego od dotychczas stosowanego);

e)

nabyciu przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby nie
zostało nabyte (nabycie środków trwałych musi być dokonane przez niezależnego inwestora
od osób trzecich i na warunkach rynkowych);

2. Czy inwestycja początkowa stanowi duży projekt inwestycyjny tj. inwestycję której koszty
kwalifikowane, obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy,
przekraczają 50mln euro:
tak
nie
3. Lokalizacja inwestycji

4. Dokładny opis projektu inwestycyjnego:

5. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji:

6. Planowany termin zakończenia inwestycji:

7. Harmonogram realizacji inwestycji:

8. Wykaz kosztów projektu:

9. Źródła finansowania inwestycji (w tabeli należy dokonać podziału na źródła z jakich zostaną
sfinansowane poniesione koszty/nakłady/wydatki):
Źródła
finansowania
inwestycji
Wartość
początkowej
PLN
%
Pomoc publiczna
Inne środki pomocowe (np. fundusze
strukturalne)
Środki własne przedsiębiorcy
Całkowity koszt realizacji inwestycji
początkowej
Szacowana wartość inwestycji wyniesie
zł, co stanowi
euro.
Wartość udziału własnego (kwotowa i procentowa) w kosztach
kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniesie
co stanowi
%.

inwestycji

początkowej
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10. Informacja o zatrudnieniu:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Planowane zatrudnienie
Planowana ilość osób w przeliczeniu na pełne
etaty
Planowany termin zatrudnienia
Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w
dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy
Szacunkowe koszty płacy wynikające ze
wzrostu
netto
liczby
pracowników
w
następstwie realizacji inwestycji początkowej
obliczone za okres 2 lat wyniosą

III. OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY
1. Oświadczam, że spełniam warunki określone w uchwale Nr
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z
dnia
r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną, co kwalifikuje mnie do objęcia zwolnieniem od podatku od środków
transportowych.
2. Oświadczam, że udział własny w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniesie
zł, co stanowi
% tych kosztów.
3. Oświadczam, że wnioskowana pomoc nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i
art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz.U.UE.L. z 2014.187.1).
4. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot,
(podać nazwę) nie zamknął takiej
samej lub podobnej działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat
poprzedzających zgłoszenie o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak również, że w
momencie składania wniosku o pomoc – podmiot nie planuje zamknięcia takiej działalności w
ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej,
której dotyczy zgłoszenie.
5. Oświadczam, że utrzymam każde nowo utworzone miejsce pracy przez okres co najmniej 5 lat od
daty zakończenia inwestycji początkowej.
6. Oświadczam, że na podmiocie dokonującym zgłoszenia o przyznanie pomocy ciąży /nie ciąży
*
obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za
niezgodna z prawem oraz ze wspólnym rynkiem wewnętrznym, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z
2004 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
7. Oświadczam, że do dnia dokonania zgłoszenia otrzymałem /nie otrzymałem * pomocy
publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ubiegam się o pomoc.
8. Oświadczam, że na dzień złożenia zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku
od środków transportowych zalegam /nie zalegam * z zapłatą podatków, innych należności
publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wobec miasta Gorzów
Wlkp.
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Oświadczam, iż zobowiązuję się do rozpoczęcia inwestycji początkowej w terminie do 12 m-cy
od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 uchwały.

10. Oświadczam, iż zobowiązuję się do zakończenia inwestycji początkowej w terminie do 3 lat od
dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.
11. Oświadczam, że znane mi są warunki udzielania i zwrotu pomocy publicznej wynikającej z
uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zwolnień od podatku od środków
transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U.
z 2015 r. poz. 174).
12. Zobowiązuję się w okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie
uchwały, do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze środków budżetu miasta
Gorzowa Wlkp. poprzez umieszczenie bannera graficznego z logotypem miasta Gorzowa Wlkp.
zawierającego hasło "Gorzów Wlkp. wspiera inwestorów" na stronie internetowej przedsiębiorcy
(o ile taką posiada) wraz z linkowaniem do strony www.gorzow.pl oraz na tabliczce informacyjnej
zamieszczonej w widocznym miejscu na inwestycji, przy czym wymiary tabliczki nie mogą być
mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm (szerokość).
13. Zobowiązuję się do informowania Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszelkich zdarzeniach,
które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień
i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia od podatku od środków
transportowych.
* należy zaznaczyć właściwą pozycję

.............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Kserokopię REGONU;
2. Kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z właściwego
rejestru);
3. W przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwa
wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;
4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o
rachunkowości. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej
przez 3 lata, obowiązek ten należy respektować w odniesieniu do okresu, za który przedsiębiorca
takimi sprawozdaniami dysponuje. Sprawozdania powinny być zatwierdzone;
5. Dane kontaktowe osoby/osób upoważnionych do kontaktów w sprawie zwolnienia od podatku od
środków transportowych na podstawie uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
6. Plan zatrudnienia pracowników dotyczący utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
początkowej (termin zatrudnienia, ilość pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu oraz w
niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełen wymiar, procentowy udział przedsiębiorcy w
kosztach zatrudnienia)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE
O ROZPOCZĘCIU INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 7 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
oświadczam, że:
inwestycja początkowa, w związku z którą staram się o zwolnienie od podatku od środków
transportowych, została rozpoczęta w dniu

.

..................................................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O
ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 8 uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
oświadczam, że:
Inwestycja początkowa, w związku z którą staram się o zwolnienie od podatku od środków
transportowych, została zakończona w dniu
Łączne koszty zakończonej inwestycji wynoszą

.
, w tym koszty kwalifikujące się do objęcia

pomocą
Udział własny w kosztach kwalifikowanych wyniósł

zł, co stanowi

% tych kosztów.

..........................................................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §10 ust. 1 pkt 1
*(zaznaczyć

właściwe)

/ § 11 ust. 1

/§ 11 ust. 2

uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących

regionalną pomoc inwestycyjną
oświadczam, że:
przedsiębiorstwo jest

/ nie jest

*(zaznaczyć

właściwe)

przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej

sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014 r.)

................................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2 / § 11 ust. 1
/§ 11 ust. 2 *(zaznaczyć
właściwe)
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
oświadczam, że:
nie zalegam/zalegałem

, zalegam/zalegałem

*(zaznaczyć

właściwe)

w roku

z zapłatą

podatków, innych należności publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania na
terenie miasta Gorzowa Wlkp.
W przypadku wystąpienia zaległości należy określić:
1) z jakiego tytułu zaległości wystąpiły
2) miesiąc, w którym zaległości wystąpiły

….............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
OŚWIADCZENIE
O POMOCY OTRZYMANEJ NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA
POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH UBIEGAM SIĘ O POMOC
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 3
/ § 11 ust.1
/ § 11 ust. 2
*(zaznaczyć
właściwe)
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
oświadczam, że:
otrzymałem /nie otrzymałem *(zaznaczyć właściwe) pomocy publicznej przeznaczonej na te same
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegam się o pomoc.

W przypadku otrzymania pomocy, należy wypełnić poniższą tabelkę.
Lp.

Organ udzielający Dzień udzielenia
pomocy
pomocy

Nr programu
pomocowego

Okres na jaki
została
udzielona
pomoc

Wartość
pomocy w
PLN i Euro

Przeznaczenie Podstawa
pomocy
prawna
udzielonej
pomocy

..........................................................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Poz. 1551
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O PRZEWIDYWANYCH/PONIESIONYCH DWULETNICH KOSZTACH PŁACY
NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
W wykonaniu obowiązku wynikającego z

§ 10 ust. 1 pkt 4/

§ 11 ust. 1 *(zaznaczyć właściwe) uchwały

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
oświadczam, że:
przewidywane dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie
z inwestycją, będą wynosiły

wyniosły

łącznie

związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi

, w związku

zł z czego udział własny w nakładach
wyniósł

zł, co stanowi

%

wartości dwuletnich kosztów płacy.
Jednocześnie oświadczam, że:
- zobowiązuję się do obsadzenia każdego stanowiska w ciągu 3 lat począwszy od dnia otrzymania
od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 do dnia zakończenia realizacji
inwestycji oraz utrzymania na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każdego miejsca pracy przez okres co
najmniej 5 lat, od dnia zakończenia inwestycji;
- jestem świadomy obowiązku doprowadzenia wskutek realizacji inwestycji do wzrostu netto liczby
pracowników w przedsiębiorstwie na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w porównaniu ze średnią z
poprzednich 12 miesięcy.

...............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Poz. 1551
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY
W wykonaniu obowiązku wynikającego z

§ 11 ust. 1/

§ 11 ust. 4 lit b

(zaznaczyć właściwe)

uchwały w

sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
oświadczam, że:
w wyniku przeprowadzenia inwestycji położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.

utworzyłem

nowych miejsc pracy.

...............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Poz. 1551
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O WZROŚCIE NETTO LICZBY PRACOWNIKÓW
W wykonaniu obowiązku wynikającego z

§ 11 ust. 1/

§ 11 ust. 4 lit c

(zaznaczyć właściwe)

uchwały w

sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
oświadczam, że:
w skutek realizacji inwestycji nastąpił wzrost netto liczby pracowników w przedsiębiorstwie o
osób w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy.

................................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

– 21 –

Poz. 1551
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZATRUDNIENIA
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 11 ust. 5 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
oświadczam, że:

na dzień

stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie

etatów (w tym

pracowników zatrudnionych w związku z inwestycja początkową).

...............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Poz. 1551
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

OŚWIADCZENIE O UTRZYMANIU INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ
W wykonaniu obowiązku wynikającego § 11 ust. 1
/ § 11 ust. 2
*(zaznaczyć właściwe) uchwały w
sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
oświadczam, że:
(dot. § 11 ust. 1 uchwały)
- zobowiązuję się do utrzymania na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każdego miejsca pracy
utworzonego w następstwie realizacji inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zakończenia
realizacji inwestycji.
(dot. § 11 ust. 2 uchwały)
- utrzymam na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każde miejsce pracy utworzone w następstwie
realizacji inwestycji przez okres co najmniej
lat, od dnia zakończenia realizacji inwestycji.
-zobowiązuję się w okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie
uchwały, do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze środków budżetu miasta
Gorzowa Wlkp. poprzez umieszczenie bannera graficznego z logotypem miasta Gorzowa
Wlkp. zawierającego hasło "Gorzów Wlkp. wspiera inwestorów" na stronie internetowej
przedsiębiorcy (o ile taką posiada) wraz z linkowaniem do strony www.gorzow.pl oraz na
tabliczce informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu na inwestycji, przy czym
wymiary tabliczki nie mogą być mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm (szerokość).
...............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)
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Poz. 1551
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

dnia

r.

/nazwa przedsiębiorcy/

/adres/

NIP:
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

ZAWIADOMIENIE O
UTRACIE PRAWA DO ZWOLNIENIA
ZMIANIE MAJĄCEJ WPŁYW NA WIELKOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY
(zaznaczyć właściwe x)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, zawiadamiam, że
utraciłem prawo do zwolnienia /

nastąpiła zmiana mająca wpływ na wielkość udzielanej pomocy,

w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

Jednocześnie informuję, że dokonam dobrowolnie zwrotu nienależnie otrzymanej pomocy w ciągu 30
dni licząc od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

.............................................................
(pieczątka i podpis zgłoszeniodawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)

