
UCHWAŁA NR XLIII/572/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku 
z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji -  

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 
613 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 
1172 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie 
warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 927 z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej (Dz. U. z 2006r. Nr 190, poz. 1402 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo 
wybudowane budowle lub ich części związane z prowadzaniem działalności gospodarczej oraz związane 
z nimi grunty, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 
927 z późniejszymi zmianami). 

2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty nabyte w celu realizacji nowej inwestycji, o której 
mowa w ust. 1. 

3.  Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się 
takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 2 niniejszej 
uchwały. 

4. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości nie podlegają nowo wybudowane budynki lub ich części, 
nowo wybudowane budowle lub ich części, związane z prowadzaniem działalności gospodarczej oraz  
grunty związane: 

1) z działalnością handlową; 

2) z działalnością bankową; 

3) z działalnością gastronomiczną; 

4) z prowadzeniem i obsługą stacji paliw.

5.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć wysokości podatku od nieruchomości - 
należnego w okresie obowiązywania zwolnienia.

§ 2. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o regionalną pomoc publiczną na podstawie niniejszej uchwały 
zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie 
pisemnej - na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim 
dokumenty. 

2.  Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca winien dokonać przed rozpoczęciem realizacji 
nowej inwestycji.
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§ 3. 

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2, przysługuje na 
warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wymienionym w § 1 ust. 1 oraz z uwzględnieniem 
przepisów niniejszej uchwały tj.: 

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których realizowana będzie nowa inwestycja, objętych 
obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia; 

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami) – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których 
obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia 

na okres maksymalnie 5 lat przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) nie zalegania z zapłatą zobowiązań wobec Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu dokonania 
zgłosznia; 

b) rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie do sześciu miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, 
o którym mowa w § 2; 

c) zakończenia nowej inwestycji w okresie nieprzekraczającym 12 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia 
realizacji inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z działalnością, której dotyczy 
nowa inwestycja najpóźniej w ciągu roku od dnia jej zakończenia. 

2.  W przypadku, gdy przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpi przed 
upływem 5 lat, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to 
przekroczenia nastąpiło. 

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały 
przysługuje, jeżeli: 

1) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
1.000.000,00 zł lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw; 

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
2.000.000,00 zł lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
w przypadku małych przedsiębiorstw; 

3) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
10.000.000,00 zł lub utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
w przypadku średnich przedsiębiorstw; 

4) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
20.000.000,00 zł lub utworzono co najmniej 300 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - 
w przypadku przedsiębiorstw innych niż wymienione w punktach 1-3.

4.  Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 następuje na podstawie 
złożonej deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi 
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 4. 

Przedsiębiorca, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy regionalnej - w terminie do 
14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji, winien przedłożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny dokument potwierdzający datę rozpoczęcia tej inwestycji tj. podjęcia pierwszych prac  
budowlanych, pierwszych zobowiązań dotyczących zamówień maszyn i urządzeń lub innych zobowiązań, 
które czynią daną inwestycję nieodwracalną. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się kupna gruntu lub nabycia 
prawa wieczystego użytkowania gruntu a także prac przygotowawczych tj. pozyskania zezwoleń, 
przygotowania studium wykonalności, sporządzenia biznes planu, przygotowania dokumentacji 
architektonicznej, technicznej lub finansowej. 

§ 5. 

1. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, przedsiębiorca 
zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) oświadczenia o zakończeniu nowej inwestycji – na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały; 
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2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą oraz o udziale własnym w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą – na druku 
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały; 

3) pisemnej informacji o innej pomocy publicznej ze środków publicznych otrzymanej na nową inwestycję – 
na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 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 2010r. Nr 53, poz. 312 z późniejszymi zmianami). 

4) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków (ich części) lub budowli (ich części) stanowiących 
nową inwestycje, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego; 

5) oświadczenia, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonym 
w § 1 ust. 4 uchwały -  stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały; 

6) oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – na druku 
stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczania: 

1) do dnia 15 stycznia każdego roku przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 
przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji oświadczenia o jej 
utrzymaniu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2) do dnia 15 stycznia każdego roku w okresie korzystania ze zwolnienia, pisemnej informacji o innej 
pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na nową inwestycję – na 
formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 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 2010r. Nr 53, poz. 312 z późniejszymi zmianami).

§ 6. 

1. Po utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w terminie 30 dni od dnia ich 
utworzenia, przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały – na druku stanowiącym 
załącznik Nr 6 do uchwały; 

2) oświadczenia o zakończeniu nowej inwestycji  - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

3) pisemnej informacji dotyczącej wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy oraz o udziale własnym w kosztach 
kwalifikujących się do objęcia pomocą – na druku stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały; 

4) pisemnej informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych 
otrzymanych na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycję – na formularzu 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,  
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 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 2010r. Nr 53, poz. 312 z późniejszymi zmianami). 

5) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków (ich części) lub budowli (ich części)
stanowiących nową inwestycje, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego; 

6) oświadczenia, że nowa inwestycja, w związku z którą utworzono nowe miejsca pracy nie jest 
związana z rodzajami działalności określonym w § 1 ust. 4 uchwały - stanowiącego załącznik 

Nr 4 do uchwały; 

7) oświadczenia o braku zaległości finansowych wobec budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- 
Leszczyny – na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Po utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przedsiębiorca zobowiązany jest 
ponadto do dostarczania: 
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1) do 15 stycznia każdego roku przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw przez okres  co najmniej 3 lat, pisemnego oświadczenia o utrzymaniu 
zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających 

utworzenie nowych miejsc pracy oraz o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy - na 
druku stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały; 

2) do 15 stycznia każdego roku w okresie korzystania ze zwolnienia, pisemnej informacji o innej 
pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na formularzu informacji  przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 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 2010r. Nr 53, poz. 312 z późniejszymi zmianami).

§ 7. 

Za dzień zakończenia realizacji nowej inwestycji (budowy lub rozbudowy na nieruchomości, stanowiącej 
nową inwestycję) uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 
wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy - jeżeli organ (PINB) w terminie 21 dni nie zgłosi 
sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia. 

§ 8. 

Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez  
przedsiębiorcę warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, 
w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji  przez niego 
składanych. 

§ 9. 

1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, 
jeżeli: 

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r. Nr 146, poz. 
927 z późniejszymi zmianami); 

2) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 5 i § 6 niniejszej 
uchwały; 

3) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenia lub informacje odnośnie spełnienia 
warunków, od których uzależnione jest  zwolnienie od podatku. 

4) będzie zalegał z zapłatą należności wobec Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w trakcie korzystania 
z przedmiotowego zwolnienia. 

2.  Przedsiębiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić organ udzielający pomocy o utracie warunków 
do zwolnienia lub zmianie okoliczności mającej wpływ na intensywność udzielonej mu pomocy, najpóźniej 
w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę. 

3.  W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, 
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do dnia 31 grudnia danego roku 
podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z przepisami  ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz. U. z 2012r. Poz. 749 z późniejszymi 
zmianami). 

4.  W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku z powodu niedotrzymania przez podatnika 
warunków korzystania ze zwolnienia, podatnik zapłaci podatek od nieruchomości za cały okres, w którym 
korzystał z regionalnej pomocy inwestycyjnej w postaci zwolnienia od podatku wraz z odsetkami za zwłokę 
w zapłacie podatku, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 3. 
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5.  Jeżeli podatnik korzysta z regionalnej pomocy inwestycyjnej w postaci zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w sposób naruszający warunki, od których uzależnione jest prawo do korzystania z tego 
zwolnienia, kwota pomocy w wysokości niezapłaconego podatku od nieruchomości stanowi zaległość 
podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późniejszymi zmianami).

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA 
Z POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERANIE NOWEJ INWESTYCJI LUB 

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 przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat):

□ mikroprzedsiębiorca 

□ mały przedsiębiorca 

□ średni przedsiębiorca 

□ inny 

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .......................................................... 

telefon kontaktowy....................................................................................................................

2. Zamiar przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat):

□ pomoc na wspieranie nowej inwestycji 

□ pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

3. Dane nowej inwestycji: 

Przedmiot nowej inwestycji (w tym szacunkowa powierzchnia w m²  i/lub szacunkowa wartość 

budowli w zł) ….......................................................................................................................... 

Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja 

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

Planowana data rozpoczęcia nowej inwestycji …........................................................................ 

Planowana data zakończenia nowej inwestycji …...................................................................... 

Planowane koszty nowej inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą w zł 

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

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

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy …............................................................... 
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Planowane dwuletnie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w związku z utworzeniem nowych miejsc 
pracy w zł …........................................................................................................

5. Przedsiębiorca do zgłoszenia załącza: 

1) sprawozdanie złożone do GUS w zakresie zatrudnienia za ostatni rok; 

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej; 

3) zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków 
własnych przedsiębiorcy lub z zewnętrznych źródeł finansowania – na druku nr 1; 

4) zobowiązanie do utrzymania inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – na druku nr 
2; 

5) zobowiązanie dotyczące utrzymania nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją – na druku nr 3; 

6) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości wobec budżetu Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny - na 
druku nr 4; 

7) oświadczenie o planowanej pomocy publicznej ze wszystkich źródeł na nową inwestycję – na druku nr 5. 

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

 podpis i pieczęć wnioskodawcy 
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 Druk nr 1 

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze 
środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków uzyskanych 
w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 
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 Druk nr 2 

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres co 
najmniej 3 lata, od dnia zakończenia jej realizacji.

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 
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 Druk nr 3 

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

Zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została 
udzielona pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co 
najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 
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 Druk nr 4 

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 
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 Druk nr 5 

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że planowana pomoc publiczna ze wszystkich źródeł na nową inwestycję w formie 
................................................................................................................................................... wyniesie 
...................................... zł.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w dniu ................. została zakończona nowa inwestycja, o której mowa 
w § 1 uchwały nr ................ z dnia .................... Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa 
w § 3 ust. 3 pkt ........ uchwały nr ............... z dnia ................. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach, wyniosła łącznie ..................... zł, z czego udział ze środków własnych lub 
z zewnętrznych źródeł finansowania wynosi ...................... zł, co stanowi ............% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nowa inwestycja nie jest związana z rodzajami działalności określonymi w § 
1 ust. 4 uchwały nr ................. z dnia .............. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam zaległości wobec budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wzrost netto liczby pracowników w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr ................. z dnia ................... Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach wyniósł ................. etatów.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wysokość dwuletnich kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których 
mowa w § 3 ust. 3 pkt .......... uchwały nr ................ z dnia ................. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach, wyniesie łącznie ........................... zł, z czego środki własne oraz pochodzące 
z zewnętrznych źródeł finansowania wynoszą ......................... zł, co stanowi .............% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją nie jest związane 
z rodzajami działalności określonymi w § 1 ust. 4 uchwały nr .................... z dnia ...................... Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/572/14 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

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

 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

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

 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w roku ............. stan zatrudnienia był na poziomie nie niższym niż średnia 
zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy oraz, że 
nie zmniejszyła się liczba nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 533 z późniejszymi zmianami).

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

miejscowość, data Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

 do reprezentowania

Id: 4FB84207-65EC-4BBE-A7DC-6C4790CCDEE5. Podpisany Strona 1




