
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 77  

Rady Miasta Konina  
z dnia 25 marca 2015 r. 

…………………………………………. 
               nazwa przedsiębiorcy 

 
…………………………………………. 
 siedziba, adres przedsiębiorcy 
 

 
       URZĄD MIEJSKI W KONINIE  

                                 plac Wolności 1 
                                                       62-500 Konin 

 
 

 

ZGŁOSZENIE 

 

zamiaru korzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 

miejsca pracy na terenie Miasta Konina 

 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

1. NIP ........................................................... 
2. REGON .................................................... 
3. PKD .......................................................... 
4. Forma prawna prowadzonej działalności .............................................................. 
5. Rodzaj prowadzonej działalności .......................................................................... 
 

II.  Określenie połoŜenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja 
(adres, obręb i nr działki): ............................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
 

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

 
 
IV.  Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją: 

 
1) liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji 

…………….... 
2) planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy.........................................., 
3) deklaracja utrzymania zwiększonego zatrudnienia przez okres, co najmniej 

………, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy, 
4) planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł (całkowite koszty 

wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) 
........................................... 

 

 

 



Zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich 

zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na moŜliwość korzystania ze zwolnienia  

(w szczególności o niezakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień  

i dokumentów na kaŜdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na 

wezwanie organu. 

 

 

W załączeniu przedkładam: 

1. Uwierzytelnione kserokopie deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy. 

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym podatnik 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości 

pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  

w tym okresie. 

3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z CEIDG. 

 

 

 

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

   miejscowość, data                                     podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej



 

       Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 77  

Rady Miasta Konina  
z dnia 25 marca 2015 r. 

 
…………………………………………………… 

               nazwa przedsiębiorcy 

 
…………………………………………. 
 siedziba, adres przedsiębiorcy 
 

 

 

       URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

                                 plac Wolności 1 

                                                       62-500 Konin 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina, oświadczam, Ŝe w dniu 

…………....…. została zakończona nowa inwestycja, w wyniku której, mają zostać 

utworzone nowe miejsca pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt ................ ww. uchwały. 

 

 

..……………………………..    ……………………………………………………… 

miejscowość,  data     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 77  

Rady Miasta Konina  
z dnia 25 marca 2015 r. 

 
…………………………………………. 
               nazwa przedsiębiorcy 

 
…………………………………………. 
 siedziba, adres przedsiębiorcy 
 

 
       URZĄD MIEJSKI W KONINIE  

                                 plac Wolności 1 
                                                       62-500 Konin 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina, oświadczam, Ŝe utworzone zostały 

nowe miejsca pracy w ilości .......................... Wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu 

do średniego zatrudnienia nastąpił od dnia ............................ Deklaruję utrzymanie 

zwiększonego zatrudnienia przez okres, co najmniej ............................, licząc od dnia 

utworzenia nowych miejsc pracy. 

 

W związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, wnoszę o udzielenie pomocy w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina 

z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  

w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie 

Miasta Konina. 

 

 

..……………………………..    ……………………………………………………… 

miejscowość,  data     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr 77  

Rady Miasta Konina  
z dnia 25 marca 2015 r. 

 

…………………………………………. 
               nazwa przedsiębiorcy 

 
…………………………………………. 
 siedziba, adres przedsiębiorcy 
 

 
       URZĄD MIEJSKI W KONINIE  

                                 plac Wolności 1 
                                                       62-500 Konin 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W ramach obowiązku wynikającego z Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 

2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina, oświadczam  

o niezaleganiu w stosunku do Miasta Konina z zapłatą podatków od nieruchomości, rolnego, 

leśnego i od środków transportowych. 

 

 

 

 

..……………………………..    ……………………………………………………… 

miejscowość,  data     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


