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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 222  

Rady Miasta Konina  

z dnia 30 października 2019 roku 

 

 

       Prezydent Miasta Konina  

        

Wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących 

budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych 

 na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie 

 

 

 

Wnoszę o objęcie mnie procedurą zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczących 

budynków lub ich części w związku z zamiarem przeprowadzenia remontu elewacji budynku 

położonego na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie. 

 

 

I. Dane dotyczące podatnika 

1. Nazwisko/Nazwa Podatnika: 

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

……………………………………………………………………………………………….

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

(Imię i nazwisko lub nazwa) 

2. Dane adresowe podatnika: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy 

 

3. Numer Identyfikacji REGON 

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

4. Numer NIP/PESEL 

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

Dla podatników będących przedsiębiorcami (punkty oznaczone: * ): 
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a. * Klasa rodzaju podstawowej działalności (wg. PKD): 

……………………………………………………………………………………………… 

b. * Forma prawna przedsiębiorcy 

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

c. * Wielkość przedsiębiorcy 

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

5. Tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Dane dotyczące budynku 

1. Adres budynku, którego elewacja będzie remontowana: 

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

………, działka nr ………………………., arkusz …………….., obręb…………………. 

2. Opis zakresu remontu: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

3. Szacowany koszt remontu: 

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

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

4. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 

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

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

5. Posiadane pozwolenia, decyzje, zgłoszenia: 

a. Pozwolenie na budowę: 

………………………………………………………………….……………………..…

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

b. Zgłoszenie wykonania remontu elewacji: 

………………………………………………………………….……………………..…

………………………………………………………………………………………… 
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c. Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

………………………………………………………………………………………...…

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

d. Inne: 

………………………………………………………………………………………...…

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

 

 

 

Konin dnia, …………………….      

 

 

  …………………. 
(podpis) 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Opis stanu technicznego elewacji (oraz połaci dachowych jeżeli podlegają remontowi) przed 

rozpoczęciem remontu, 

1. Dokumentacja fotograficzna budynku prezentująca stan budynku przed rozpoczęciem remontu, 

2. Kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń, zgodnych z przepisami prawa 

budowlanego (wskazanych w pkt. II.5 wniosku) 

* Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat/ Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  

w tym okresie/ Oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

* Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

zgodny z rozporządzeniem 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.   Prawo do własności nieruchomości (wypis z księgi wieczystej). 

 

 

 

 

 

 

 

* Załączniki obligatoryjne dla wnioskodawców będących przedsiębiorcami 

 

 

 


