
PROJEKT

Uchwala Nr ..............
Rady Mieiskiej w Czenrionc+Leszcrynach

z dnia

^w sprawie szczeg6lowych warunk6w udzielania pomocy regionalnei przez Gming i l$iasto
Czemionka-Leszcryny przedsigbiorcom w zakresie zrvolniefi z podatku od nieruchomosci w
ariTku z nowq inwestycJq lub na utwozeniem nowych mieisc pracy powstalych w uryniku

nowei inwestycii - na terenie Gminy i Miasta Gzeruvionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.22013r. poz. 594 z p62ntgszymi zmianami), art. 7 us1
3 i art. 20b ustrawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach tokalnyc'h (tekst jednoiii,ty Oz. U. z
2010r. Nr95, poz.613 zp62nie)szymi zmianami),art.4 ust. 1 iart. 13 pkt2 ustarrvy zdnia 20 lipca
fQOOr. o oglaszaniu akt6rr normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (tekst jednotity Dz. U. z
lQ11r. Nr 197, poz. 1172 z p62nelszymi zmianami), rozpozqdzenia Rady-Ministr6w z dnia 

-5 
sierpnia

2008r. w sprawie warunk6w udzielania arvolnieri od podatku od nieruchomoSci oraz podatku od
!r9_dk6w transportowych, stanowi4cych regionalnq pomoc inwestycyjnq (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz.
927 z.p62nieiszymi zmianami) oraz rozporz4drcnia Rady Ministi6w z-dnia 13 Whdziernika 200dr. w
sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. tJ. z 2006r. Nr 190, poz. 1402 z p62niejszymi
zmianami)

Rada Mieiska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
1- Zwalnia siq od podatku od nieruchomoSci nowo wybudowane budynki lub ich czqsci, nowo
wybudowane budowle lub ich czg5ci m,iqzane z prowadzaniem dzialilnoSci gospodarczej oraz
ntiyale z nimi grun$, stianowiqce nowe inwestycje w rozumieniu g 2 pkt 3 roipohqazenia Rady
Ministr6w z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunk6w udzielenia'zwolnierl od'podatku oi
nieruchomoSci oraz podatku od Srodk6w transportowych, stranowiqcych regionainq pomoc
inwestycyjnq (Dz. u. z 2008r. Nr 146, poz. 927 z p62niejszymi zmianami).

2' Zwalnia sig od podatku od nieruchomo$ci grunty nabyte w celu realzacji nowej inwestycji, o kt6rej
mowa w ust. 1.

3..fa rywo wybudowane budynki lub ich czgsci, nowo wybudowane budowle lub ich czqsci uwa2a siq
takie, kt6rych budowa zostala rozpoczqta po dniu zlo2eniazgloszenia, o kt6rym mowa w g Z ninlelszei
uchwaly.

4. Zwolnieniu od podatku od nieruchomoSci nie podlegajq nowo wybudowane budynki lub ich czqsci,
nowo wybudowane budowle lub ich czqsci, z,tiqzane z prowadzaniem dziatalnoSci gospodarczd orazgrunty antiqzane'.

1) z dzialalno5ciq handtowq;

2) z dzialalnoSciq bankowq;

3) z dziafalnoSciq gastronomicznq;

4) z prowadzeniem i obsNugq stacji paliw.

5. Zwolnienie, o kt6rym mowa w usL 1 i 2 nie mo2e pzekroczy| wysoko5ci podatku od
nieruchomosci - nale2nego w okresie obowiqzywania zwolnienia.
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1. Pzedsiqbiorca ubiegajqcy sig o regionalnq pomoc publicznq na podstawie niniejszej uc-hwaty
zobowiqzany jest do zgioszenia organowi podatkowemu zamiaru skozystania z tej pomocy w formie
pisemnej - naformulazu, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 1 do uchwaNy, dolqczajqc wymienione w
nim dokumenty.
2. Zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 1, pzedsigbiorca winien dokona6 pzed rozpoczqciem realzaqi
nowej inwestycji.

s3
1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo5ci, o kt6rym mowa w S 1 ust. 1 i ust. 2, przysfuguje na
warunkach okre6lonych w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w wymienionym w S 1 ust. 1 oraz z
urazg l gd n ieniem przepis6w n in iejszej uchwafy tj. :

1) od pienrvszego dnia miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu, w kt6rym dokonano zgloszenia - w
odniesieniu do pzedmiot6w opodatkowania, w ktOrych realizowana bgdzie nowa inwestycja,
objqtych obowiqzkiem podatkowym w dniu dokonania zgNoszenia;

2) od dnia powstania obowiqzku podatkowego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 12.01.'t991r.
o podatkach i optatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z
p62niejszymi zmianami) - w odniesieniu do pzedmiot6w opodatkowania stranowiqcych nowq
inwestycjq, od kt6rych obowiqzek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgloszenia

na okres maksymalnie 5 lat pzy spetnieniu lqcznie nastqpujqcych warunk6w:

a) nie zalegania z zaplatq zobowiqzarl wobec Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny w dniu
dokonania zglosznia;

b) rozpoczgcia nowej inwestycji w terminie do szeSciu miesigcy od dnia dokonania zgloszenia, o
kt6rymmowaw$2;

c) zakoficzenia nowej inwestycji w okresie niepzekraczajqcym 12 lal, liczonym od dnia
rozpoczqcia realizacji inwestycji lub utwozenia nowych miejsc pracy zvnqzanych z
dzialalno3ciq, kt6rej dotyczy nowa inwes$cja najp62niej w ciqgu roku od dnia jej zakohczenia.

2. W przypadku, gdy pzekroczenie maksymalnej dopuszczalnel intensywnoSci pomocy nastqpi pzed
uptywem 5 lat, zwolnienie pzysluguje do kodca miesiqca popzedzajqcego miesiqc, w kt6rym to
pzekroczenia nastqpiNo.

3. Zwolnieniezpodatkuod nieruchomosci, okt6rymmowErw S 1ust. 1iust.2niniejszejuchwaly
przysluguje, jezeli:

l) koszty kwalifikujqce siq do objqcia pomocq na nowq inwestycjg wyniosty og6lem l<wotg
pzekraczajqcq {.000.000,00 d lub utwozono co najmniej 5 nowych miejsc pracy mdqzanych
z nowq inwestycjq w pzypadku mikropzedsigbiorstw;

2) koszty kwalifikujqce sig do objecia pomocq na nowe inwestycjg wyniosly og6lem kwotq
pnekraeajqcq 2.000.000,00 zl lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy
zuiqzanych z nowq inwestycjq w pzypadku malych pzedsiqbiorstw;

3) koszty kwalifikujqce siq do objqcia pomocq na nowq inwestycjq wyniosly og6lem kwotg
przekrae,zal4cq 10.000.000,00 zl lub utwozono co najmniej 100 nowych miejsc pracy
zwiq3anych z nowq inwestycje w przypadku Srednich pzedsigbiorstw;

4) koszty kwalifikujqce sig do objqcia pomoce na nowq inwestycjq wyniosly og6lem kwotg
przekraczaiqc4 20.000.000,00 zl lub utwozono co najmniej 300 nowych miejsc pracy
zwiq3anych z nowq inwestycjq - w przypadku przedsigbiorctw innych ni2 wymienione w
punktach 1-3.
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4. Zwolnienie od podatku od nieruchomoSci, o kt6rym mowa w $ 1 ust' 1 i. ust' 2 nastqpuje na

poJstawie zlozonej deitaracli lub korekty deklaracji ni podatek od nieruchomoSci wrazz zalqcznikami

zawierajqcymidan-e o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoSci'

s4

1. pzedsiqbiorca, kt6ry dokonal zgloszenia zamiaru kozystiania z pomocy regionalnej - w terminie do

14 dniod dnia rozpociqciareal?icji nowej inwestycji, winien przedlo2yC Burmistzowi Gminy i Miasta

Gzerwionka-teszczyny'dokument'potwi6rdzajqiy- date rozpoczqcia tej inlvestycji tj. podjqcia

fGrwszycn prac oirObwnnych, pierwszycn zoln6wiqzah dotyczqcych zam6wiefl maszyn i uzqdzefi

iun innytn zbbowiqzari, kt6re dniq danq inwestycjg nieodwracalnq. Za rozpoezqcie prac nie uznaje

rii iupn" gruntu f Jn niOycia priwa.wiecz:ystego 
-uiytfowania 

gruntu a tak2e prac pnygotowawczych

tj.' pozyskinia ..orritin, irzygotowania studium wykonalnoSci, spozqdzenia biznes planu,

6zigot6wania doku mentacji arch itekton icznej, technicznej I ub fi nansowej.

s5

1. po zakoficzeniu realizacji nowej inwestycji, w terminie 30 dni od dnia jej zakohczenia,
pzedsiqbiorca zobowiqzuje sig do dostarczenia:

oswiadczenia o zakorlczeniu nowej inwestycji - na druku stanowiqcym zalqcznik Nr 2 do

uchwaly;

oiwiadczenia o wartoSci nowej inwestycji, ustalonej wedlug koszt6w kwalifikujqcych siQ do

objQcia pomocq or€E o udziale wlasnym w kosztach kwalifikujqcych siq do objqcia pomocq -

nadruku stanowiqcym zat4cznik Nr 3 do uchwaly;

pisemnej informacji o innej pomocy publicznej ze Srodk6w publicznych otrzymanej na nowq

inwestyclq - na formutazu informacji pzedstrawianych pzy ubieganiu siq o pomoc innq ni2
pornodri rolnictwie lub rybot6wstwie,-pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub

ryOotOwstwie stanowiqcym zalqcznik do Rozpozqdzenia Rady Ministr6w 7 dnia 29 marca

iOlOr. w sprawie zafrliu informacji pzedstawianych pzez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc

innq niZ poroc de minimis tub p6moc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz- U' z

2010r. Nr 53, pz.312zp62nieiszymi zmianami).

kopii decyzji o poaroleniu na u2ytkowanie budynk6w (ich czqsci) lub budowli (ich czqSci)
stdnowiqiy6h nowq inwestycje, jezeliwymagajq tego pzepisy prawa budowlanego;

o5wiadczenia, 2e nowa inwestycja nie jestadqzanazrodzajami dzialalnoSci okreSlonym w $ 1

ust. 4 uchwaNy - stanowiqcego zalqczntk Nr 4 do uchwaly;

oSwiadczenia o braku zalegtoScifinansowych wobec Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny -

na druku stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do uchwaly.

1 )

2)

3)

4)

s)

6)

1 )

2)

2. Ponadto przedsigbiorca zobowi4zany jest do dostarczania:

do dnia 15 stycznia ka2dego roku pzez okres 5 lat, a w pzypadku r.nalych .i. Srednich
przedsiqbiorstttr przezofres-co najmniej 3 lat, od dnia zakorlczenia realizacji nowej inwestycji
b$wiadizenia o jej utzymaniu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

do dnia 15 stycznia ka2dego roku w okresie kozystania ze zwolnienia, pisemnej informacji o

innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze Srodk6w publicznych otrzymanych na nowq
inwdstycje - na formularzu informacji przedstawianych pzy ubieganiu sig o pom99 innq ni2
pomoiw iolnictwie lub rybol6wstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
|ybotOwstwie stianowiqcym zalqeznik do Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29 marca
iOtOr. W sprawie zakieiu informacji przedstawianych pzez podmiot ubiegajqcy sig_o pomoc

innq niZ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz- U- z
201 0r. Nr 53, poz. 312 z p62nie1s4mi zmianami).
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1. Po utworzeniu nowych miejsc pracy zwiqanych z nowq inwestycjq, w terminie 30 dni od dnia ich
utwozenia, pzedsiqbiorca zobowiqzuje siq do dostarczenia:

1) o5wiadczenia o wzroScie netto liczby pracownik6w (w pzeliczeniu na pelne etaty) w
rozumieniu rozpozqdzenia Rady Ministr6w, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1 uchwaly - na druku
stanowiqcym zalqcznik Nr6 do uchwaly;

2) oSwiadczenia o zakohczeniu nowej inwestycji - na druku stanowiqcym zalEcznik nr 2 do
uchwaly;

3) pisemnej informacji dotyczqcej wysokoSci koszt6w kwalifikujqcych sig do objgcia pomoce
nriqzanych z utwozeniem nowych miejsc pracy oraz o udziale wlasnym w kosztach
kwalifikujqcych sig do objgcia pomocq - na druku stanowiqcym zalqenik Nr 7 do uchwaly;

4) pisemnej informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze Srodk6w publicznych
otzymanych na utworzenie nowych miejsc pracy zwiqzanych z nowq inwestycjq - na
formulazu informacji pzedstawianych pzy ubieganiu siq o pomoc innq ni2 pomoc w
rolnictwie lub rybol6wstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybol6wstwie stanowiqcym zalqcznik do Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych pzez podmiot ubiegajqcy siq o
pomoc innq ni2 pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz.
U. z 2010r. Nr 53, poz.312 z p62niejszymi zmianami).

5) kopii decyzji o poaroleniu na u{tkowanie budynk6w (ich czq5ci) lub budowli (ich czq6ci)
stianowiqcych nowq inwestycje, jeZeliwymagajq tego przepisy prawa budowlanego;

6) oSwiadczenia, 2e nowa inwestycja, w ariqzku z kt6rq utwozono nowe miejsca pracy nie jest
zv iqzanazrodzajami  dz ia la lnoSci  okreSlonymw$lust .4uchwaly-s tanowiqcego
zalqcznik Nr 4 do uchwaty;

7) o6wiadczenia o braku zalegloSci finansowych wobec budZetu Gminy i Miasta Czenadonka-
Leszczyny - na druku stanowiqcym zatqcznik Nr 5 do uchwaly.

2. Po utwozeniu nowych miejsc pracy niqzanych z nowq inwestycjq, pzedsigbiorca zobowiqzany
jest ponadto do dostarczania:

1) do 15 stycznia ka2dego roku pzez okres co najmniej 5 lat, a w pzypadku malych i Srednich
przedsigbiorstw pzez okres co najmniej 3 lat, pisemnego o5wiadczenia o utzymaniu
zatrudnienia na poziomie nie ni2szym niZ Srednia zatrudnienia z 12 miesigcy popzedzajqcych
utwozenie nowych miejsc pracy oraz o utrzymaniu nowo utwozonych miejsc pracy - na
druku stanowiqcym zalqcznik Nr 9 do uchwaly;

2) do 15 stycznia kaZdego roku w okresie korzystrania ze alolnienia, pisemnej informacji o innej
pomocy publicznej oraz wsparciu ze Srodk6w publicznych otrzymanych na utwozenie nowych
miejsc pncy wiqzanych z nowq inwestycjq - na formulazu informacji przedstawianych przy
ubieganiu sig o pomoc innq ni2 pomoc w rolnictwie lub rybol6wstwie, pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie stanowiqcymzatqcznik do Rozpozqdzenia
Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji pzedstawianych pzez
podmiot ubiegajqcy siq o pomoc innq ni2 pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybol6wstwie (Dz. U. 22010r. Nr 53, Wz. 312 z p02niejszymi zmianami).

s7
7a dzieh zakoficzenia realizacji nowej inwestycji (budowy lub rozbudowy na nieruchomoSci,
stanowiqcej nowq inwestycjg) uwaza siq dziefi uprawomocnienia siq decyzji o poanroleniu na
u2ytkowanie obiektu, wydanej pr:ez. Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzierl
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zgloszenia do Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego zakorlczenia budowy - je2eli organ
(PfNB) w terminie 21 dni nie zglosi spzeciwu wobec dokonanego zgfoszenia.

s8
Organ podatkowy ma prawo do pzeprowadzania kontroli w zakresie przestzegania pzez
pzid"igbiorcg wirunk6w zwolnienia od podatku od nieruchomo6ci i obowiqzk6w zawartych w
uchwale, w til1r tak2e sprawdzania zgodno5ci ze stanem faktycznym dokument6w i informacji pzez
niego skladanych.

se
1. Pzedsigbiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomoSci za crr$ okres zwolnienia,
jeZeli:

nie spelnil warunk6w wskazanych w $ 10 usl 1 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 5
sierpnia 2008r. w sprawie warunk6w udzielania zwolnierl od podatku od nieruchomoSci oraz
podatku od Srodk6w transportowych, stanowiqcych regionalnq pomoc inwestycyjnq (Dz. U. z
2008r. Nr 146, poz.927 z p6Zniejszymi zmianami);

niepzedstawilwterminieorganowi podatkowemudokument6w,okt6rychmowaw$5i$6
niniejszej uchwaly;

3) przedstawil organowi podatkowemu nieprawdziwe o6wiadczenia lub informacje odnoSnie
spelnienia warunk6w, od kt6rych uzale2nione jest zwolnienie od podatku.

4) bgdzie zalegal z zarp+atq nale2no5ci wobec Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w trakcie
kozystania z pzedmiotowego zwol n ienia.

2. Pzedsiqbiorca jest zobowiqzany pisemnie powiadomiO organ udzielajqcy pomocy o utracie
warunk6w do zwolnienia lub zmianie okoliczno€ci majqcej wplyw na intensywno6d udzielonej mu
pomocy, najp62niej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczno6ci powodujqcych takq utratq lub
zmianq.

3. W pzypadku otzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalnq intensywnoS6,
przedsiqbiorca jest zobowiqzany do zwrotu nadwy2ki pomocy w terminie do dnia 31 grudnia danego
ioku poilatkowego popzezzaplatq podatku od nieruchomo6ciwraz.z odsetkamizgodnie z pzepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz. U. z 2012r. Poz. 749 z
p62niejszymi zmianami).

4. W pzypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku z powodu niedotzymania przez podatnika
warunk6w kozystania ze zwolnienia, podatnik zaplaci podatek od nieruchomoSci za caly okres, w
kt6rym kozystal z regionalnej pomocy inwestycyjnej w postraci zwolnienia od podatku wreu. z
odsetkami zazwlokg w zapNacie podatku, zgodnie z pzepisami ustawy, o kt6rej mowa w ust. 3.

5. Je2eli podatnik kozysta z regionalnej pomocy inwestycyjnej w postaci zwolnienia od podatku od
nieruchomo$ci w spos6b naruszajqcy warunki, od kt6rych uzale2nione jest prawo do kozystania z
tego zwolnienia, l<wota pomocy w wysoko6ci niezaplaconego podatku od nieruchomo$ci stanowi
zalegto5d podatkowq, do kt6rej stosuje siq wtaSciwe pzepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 22012r. poz.749 z p62nieiszymi zmianami).

s10

Wykonanie uchwaty powierza sig BurmistrzowiGminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny.

1)

2)



sr{
Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia
Wojew6dztwa Shskiego iobowiqzuje do dnia 30 czerwca 2014 roku.

PROJEKT

w Dzienniku Uzqdowym
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Zal4cznik Nr I do UchwatY

FORJVIULAR Z ZGI"OSZNNIA ZAMIARU SKORZYSTAIIIA
Z POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERANIE NOWEJ INWESTYCJI LUB

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIAZANYCH Z NOW,{ INWESTYCJA

l. Oznaczenie przedsigbiorcy:

symbol PKD i opis prowadzonej przezprzedsigbiorcg dzialalnoSci'.

adres korespondencyj ny

wielkoSd przedsigbiorcy (zaznaczyt fuzyi4tkiem odpowiedni latadrat) :

a mikroprzedsigbiorca

n maly przedsigbiorca

n Sredni przedsigbiorca

tr inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsigbiorcy .............

telefon

2. Zamiar przedsigbiorcy (zaaucry( krryZykiem odpowiedni kwadrut) :

E pomoc na wspieranie nowej inwestycji

n pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy nti4zarrych z now4 inwestycj4

3. Dane nowej inwestycji:

Przedmiot nowej inwestycji (w tym szacunkowa powierzchnia w m2 i/lub szacunkowa wa0o$C

Dane geodezyjne nieruchomoSci, na kt6rej realizowana bgdzie nowa inwestycja



planowana datarozpocz'ctanowej inwestycji :ROJEI(:

Planowana data zakohczunia nowej inwestycj i

planowane koszty nowej inwestycji kwalifftuj4ce sig do objgcia pomoc4w d

4. Dane dotyczqce utworzenia nowych mieisc pracy w zwi4zku z now4 inwestycj4:

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy .....""'

Planowane dwulebrie koszty kwalifftuj4ce sig do objgcia pomoc4 w zwiqzku z utworzeniem nowych

miejsc pracy w zl .......... '.....

5. Przedsigbiorca do zgloszenia tal1czaz

1) sprawozdanie zlo2one do GUS w zakresie zatrudnienia za ostatri rok;

Z) aktualny wypis z Krajowego Rejestru S4dowego/wypis z ewidencji dziatalnoSci gospodarczej;

3) zobowi4zanie do pokrycia co najmniej 25%okoszt6w kwalifikujacych sig do objgcia pomoc4 ze

Srodk6w wlasnych przedsiebiorcy lub z zewngtrzrych zr6del finansowania - na druku nr l;

4) zobowiqzanie do utrrymania inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny -

na druku nr 2;

5) zobowiqzanie dotycz4ce utrzymania nowych miejsc pracy w zvtiCzktJ z now4 inwestycj4 - na

druku nr 3;

6) oSwiadczenie o nieposiadaniu zaleglo$ci wobec budZrctu Gminy i Miasta Czerwionka -

7) o6wiadczenie o planowanej pomocy publiczrej ze wszystkich b6delnanow4 inwestycjq - na

druku nr 5.

podpis i pieczg6 wnioskodawcY



PROJEKT
Druknr I

(imig i nazwisko I nazwaprzedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

Zobowiqujg sig do pokrycia co najmniej 257o koszt6w krvalifikuj4cych sig do objgcia pomoc4 ze

6rodk6w wlasnych lub z zewngtrznych i,r6del finansowaniarzwyl4czeniem Srodk6w uzyskanych

w zwiqzku ze wsparciem ze Srodk6w publicznych.

miejscowoS6, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Dnrk nr 2

(imig i nazwisko / nanxaprzedsigbiorcy)

(adres zamies zlrania / siedziba przedsigb iorcy)

Zobowi4zajg sig do utnymania nowej inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku malych i Srednich przedsigbiorstw

pr;rcz okres co najmniej 3 lat, od dnia zakoiczenia jej realizacji.

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Dnrk nr 3

(imip i nazwisko lnazwa przedsigbiorcy)

(adres zamies *,ania / siedziba przedsigbiorcy)

Zobowi4zujg sig do utrzymania nowo utwonzonych miejsc pracy, w zwi4zku z kt6rymi zostala

udzielona pomoc pyroz okres co najmniej 5 lat, a w przypadku malych i Srednich

pmedsiebiorstw co najmniej 3lat, od dnia ich utworzenia.

miejscowoSi, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Druk nr 4

(imie i nazwisko I nazuaprzedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

oSWIADCZENIE

Oswiadczam, ie nie posiadam zaleglo5ci wobec budietu Gminy i Miasta Czerwionka-l*sr*ryny.

Oswiadczam, Ze jest mi znana teSC art. 233 ustawy zdnia6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz' U' Nr 88, poz.

533 z plinielszymi zmianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Dnrknr 5

(imiq i nazwisko I nazwaprzedsigbiorcy)

(adres zamies zkania/ siedziba przedsigbiorcy)

oSWIADCZENIE

O6wiadczamr ie planowana pomoc publiczna ze wszystkich fr6del na nowq inwestycjq w formie

rvyniesie ................ zl.

Oswiadczam, 2e jest mi znana treSd art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca I 997r. Kodeks karny (Dz. U' Nr 88, poz'

533 z p lhtieiszYmi zmianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do rePrezentowania



PROJEKT
Zal4cmknr2 do Uchwaty

(imig i nazwisko I nazxa przedsigbiorcy)

(adres zamies zlcania / siedziba przedsigb iorcy)

oSWIADCZENIE

Oswiadczamrirew dniu............. zostala zakoficzona nowa inwestycja' o lrt6rej mowa w $ 1

uchwaly nr ............... z dnia Rady Miejskiej w czenvionce-Leszczynach.

Oswiadczam, 2e jest mi mana treSd art. 233 ustawy zdnia6 czennc 1997r. Kodeks kamy (Dz' U' Nr 88, poz'

533 z p6tuiejszymi znianami).

miejscowoS6, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Zalqczl.tiknr 3 do Uchwaty

(imig i nazwisko I nazrra przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ie wysokoS6 koszt6w krivalifikuj4cych sig do objgcia pomoc4, o kt6rych mowa w S

3 ust. 3 pkt ...- uchwaly nr ........... z dnia Rady Miejskiej w Czervionce Leszczynach,

wyniosla lqcznie zl, z czego udzial ze Srodk6w wlasnych lub z zewngtrznych

tr6del finansowania wynosi d, co stanowi 7o koszt6w kwalifikuj4cych

sig do objgcia pomoc4.

Oswiadczam, 2e jest mi zrana feSC art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
533 z p6tuiejszymi znianami).

miejscowo5d, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Zat4cnrk nr 4 do Uchwaty

(imig i nazwisko I nazwa przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

oSWIADCZENIE

O6wiadczam, ie nowa inwestycja nie jest mi4zanazrodzajami dzialalno5ci okre6lonymi w $ 1

ust. 4 uchwaly nr z dnia Rady Miejskiej w Czelwionce - L,eszczynach

Oswiadczam, 2e jest mi zrana teS6 art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz'
533 z pfituiejszymi zmianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Z&cmtknr 5 do UchwatY

(imie i nazwisko I nazwa przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

oSWIADCZENIE

OSwiadczam, i:e nie posiadam zaleglo$ci wobec budirctu Gminy i Miasta Czerwionka-kszczyny.

Oswiadczam, Ze jest mi znana treSd art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U' Nr 88, poz'

533 z p6tuiejszymi zrrianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do rePrezentowania



PROJEKT
Zalqcmknr 6 do Uchwaty

(imig i nazwisko I nazta przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

oSwr.{oczENIE

OSwiadczam, ie wzrost netto liczby pracownik6w w rozumieniu rozporz4dzenia Rady

Ministr6w, o lict6rym mowa w $ f ust. 1 uchwaly nr z dnia Rady Miejskiej w

Cz*rvionce - Leszczynach wyni6sl ............. etat6w.

Oswiadczam, Ze jest mi anana teSC art. 233 ustawy zdnia6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
533 z p6iniejszymi znianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Zal4cwiknr 7 do Uchwaty

(imig i nazwisko I nazwaprzedsigbiorcy)

(adres zarnieszl<nia I siedziba przedsigbiorcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, irc wysoko36 dwuletnich koszt6w kwalifikuj4cych sig do objgcia pomosl' o kt6rych

mowa w $ 3 ust. 3 pkt ..... uchwaty nr ........... z dnia Rady Miejskiej w Czerwionce -

Leszczynach, wyniesie l4cznie .. zl, z czego $rodki wlasne oraz pochodzqce z

zewngtrunych fr6del finansowania wynosz4 zl, co stanowi 7o koszt6w

krualifikuj4cych sig do objgcia pomoc4.

Ofwiadczam, 2e jest mi znana treSC art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
533 z pfltoiejszymi anianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Zalqcmrknr 8 do Uchwaty

(imiE i nazwisko /nazxa przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania i siedziba przedsigbiorcy)

oSWIADczENIE

OSwiadczam, 2e utworzenie nowych miejsc pracy zwi4zanych z now4 inwestycj4 nie jest

zwilzaae z roditaitmi dzialalno5ci okreilonymi w $ I ust. 4 uchwaly nr ........... z dnia...............

Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach.

Oswiadczam, 2e jest mi znana fe56 art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
533 z pfituiejsrymi mianami).

miejscowoSC, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania



PROJEKT
Zal1cmiknr 9 do Uchwaty

(imig i nazwisko / narvt a przedsigbiorcy)

(adres zamieszkania / siedziba przedsigbiorcy)

oSwr.lDczEN'rE

O5wiadczam, tp w roku ............ stan zatrudnienia byl na poziomie nie niiszym ni2 Srednia

zatrudnienia z 12 miesigcy poprzedzaj4cych utrvorzenie nowych miejsc pracy orrz, ize nie

zmniejszyla sig liczba nowo utwononych miejsc pracy zwi4zanych z now4 inwestycj4.

OSwiadczam, 2e jest mi znana fieS6 art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U.Nr 88, poz.
5 3 3 z p6iniejszymi znianami).

miejscowoSd, data Podpis przedsigbiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania


