UCHWAŁA Nr B2/X/2O15

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
zdnia 24 czerwco 20'l5r.

w sprowie zwolnień od podoiku od nieruchomości oroz określenio worunków udzielonio
pomocy de minimis dlo pzedsiębiorców twozqcych inwestycje no terenie Miosto Sierpco.

No podstowie ort. 18 ust.2 pkt 8 uslowy z dnio B morco l99Or. o somozqdzie gminnym
{i'j' Dz' U. z 2O13r. poz. 594 z poźń. zm.), ort' 7 ust. 3 i ort. 20b ustowy z dnio 12 stycznio l99lr.
o podotkoch iopłoloch |oko|nych (t.j. Dz. U' z2O1Ąr. poz.849 zpożn. zm.) w lwiqzkv zarl'7
ust. 4 Rozpozqdzenio Komisji (OE) Nr 1407 /201 3 z dnio I B grudnio 20 I 3r: w sprowie stosowonio
oń. 'l0/ i ]08 Troktoiu o funkcjonowoniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz' U. UE L
352 z 24.12.2ol3r.)uc hwolo się, co nostępu.je:

sr.
Uchwoło okreś|o szczegółowe pzesłonki udzielonio pomocy de minimis, do której mo
zosiosowonie Rozpoaqdzenie Komisji (uE) Nr l4a7l2ol3 z dnio 18 grudnio 2ai3r., w sprowie
stosowonio oń. lOZ i ]08 Troktoiu o funkcjonowoniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
$2.

Pomoc de minimis może być udzielono dlo paedsiębiorstw we wszystkich sektoroch
z wyjqtkiem określonych w ort. 1 Rozpo zqdzenio Komisji (UE) nr 14o7/2013 z dnio l8 grudnio

2013 roku. w sprowie stosowonio ort. 107 i IOB Troktofu o funkc.jonowoniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis iDz. U. UE L 352224.12.2013r.).

Pomoc de minimis, o klórej rllowo w

$1

s3.
mo formę zwo|nienio od podotku od nieruchomości.

s4.
Prowo do zwolnienio od podotku od nieruchomości, o ktorym mowo W niniejsze.i uchwole nie
pzy9uguje pzedsiębiorcom zolegojqcym z płotnościominoleżnościsionowiqcych dochody
Gminy Miosto Sierpc.

Zwolnienie od podolku od nieruchomości no inweslycje w romoch pomocy de minimis.
s5.
l.Ż uwzg|ędnieniem postonowień nlniejszej Uchwoły pzewiduje się nos1ępujqce formy

od podotku od nieruchomości, z uwzg|ędnieniem postonowień n1n]ej5Zego
porogrofu:
1J budynek, budowlę - wzniesione no podstowie pozwo|enio no budowę w celu prowodzenicl
dzioło]nościgospodorczej,
2] budynek już istniejqcy lecz tylko w tej części w której, no podstowie pozwo|enio no budowę
dokonono nodbudowy lub rozbudowy istniejqcego budynku w celu prowodzenio
dziołoInościgospodorczej.
zwolnienio

od podotku od nieruchomości nie obejmuje budynków, budowli |ub ich części:
lJ paeznoczonych pod wynojem lub dzieżowę,
2) zojętycd no stocje poliw, bonki oroz no obiekty hondlowe.
2. Zwolnien]e

l, udzielone .jest no podsiowie złoŻonego pzez
paedsiębiorcę zgłoszenio zomioru kozystonio ze łvo|nienio od podotku od nieruchomości
no inweslycje w romoch pomocy de minimis po Uzyskoniu pozwolenio po wejściuw życie
ninie'iszej uchwoły. Wzór zgłoszenio stonowi zołqcznik nr l do ninie]szej Uchwoły.
3. Żwolnienie, o którym mowo W ust.

4. Dokonujqc zgłoszenio, o których mowo W ust'

l pzedsiębiorco

jest zobowiqzony zołqczyć

noslępu.jqce dokumenty:
1) formulolz oświodczenio o niezolegoniu z zapłolq zobowiqzoń, d|o których orgonem
podotkowym jesł Burmisiz Miosto Sierpco. wzór formulozo oświodczenio stonowi zołqcznik nr
2 do niniejszej Uchwoły,
2) tormuloz oświodczenio wnioskodowcy o otzymonej pomocy de minimis lUb pomocy de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie w roku złoŻenjo wniosku oroz W okresie 2 lot
popzedzojqcych rok złożenio wniosku, którego wzór stonowi zołqcznik nr 34 do niniejszej
uchwoły. W przypodkU nie otzymonio tokiej pomocy pzedsiębiorco zołqczo oświodczenie
o nieotzymonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie irybołówstwie w roku
złożenjo Wniosku i w okresie 2lol wstecz, którego Wzór stonowi Zołqcznik nr 38.

oświodczenio pzedsiębiorcy o rozpoczęciu nowej inwestycji/
nodbudowy Iub rozbudowy istnie]qcego już budynku, wzór formulozo oświodczenio stonowi
zołqcznik nr 4 do niniejszej Uchwoły,
3) formulorz

informoc.ji niezbędnych do udzie|enio pomocy de minimis, Żgodnie
z rozpozqdzeniem Rody Minisirów z dnia 29 morco 20l0 roku w sprowie zokresu informocji
pzedstowionych paez podmiot ubiegojqcy się o pomoc de minim]s (DZ. U Nr 53, poz. 3l l ze

4) formuloz

zm.).

l, mo zostosowonie w pzypodku nowe.j inwestycji,
niŻ 2lolo od dnio zgłoszenio do Gminy
nie
dłuższym
w
okresie
kióro zosioło zreolizowono
podotku od nieruchomości no nowq
od
Miosto Sierpc zomioru kozystonio ze zwolnienio
inwestycję w romoch pomocy de minimis.
5. Zwo|nienie, o którym mowo W ust' 1 pkt

l

pkt 2 mo zostosowonie w pzypodku rozbudowy lub
nodbudowy isiniejqcego jUż bUdynkU, który zosioł zreolizowony w okresie nie dłuższym niż
rok od dnio zgłoszenio do Gminy Miosto Sierpc zomioru kozys'ionio ze zwo|nienio od podoiku
od nieruchomościw romoch pomocy de minimis.
ó. Zwo|nienie,

o którym mowo w ust.

1

rozpoczęcio reolizocji inwestycji jest dzień wskozony w oświodczeniu pzedsiębiorcy
o rozpoczęciU reolizocji inwestycji.
Z. Dniem

Zwolnienie od podotku od nieruchomościw pzypodku nodbUdowy lUb rozbudowy, o której
mowo W Ust. l pki 2 dolyczy ty|ko tej częścibudynku, ktoro powstoło wskutek rozbudowy lub
nodbudowy i jest wykozystywono no prowodzenie dziołoInościgospodorcze.i.

B.

só.
Zwo|nienie od podotku od nieruchomości, o którym mowo W $5. us1. 1 pkt 1 pzysługuje no
okres:
lJ 1 roku _ w wysokości 75% wońości podotku od nieruchomości, gdy koszty ne1io nowej
inwestycji wyniosq od 200.000,00 7ł do 499 .999 ,0o zł '

2) 2 lat _ w wysokości óO% wortości podotku od nieruchomości, gdy koszty netto nowej
inwestyc'ji wyniosq od 500.000,00 zł do 999 .999 ,0o zł,
3) 3 |ot - w wysokości 50% worioścj podotku
inwestycji wyniosq od l .000.000,00 zł i powyże'j.

od nieruchomości,gdy koszty netto nowej

7

97.
Zwo|nienie w podoiku od nieruchomości o którym mowo w $5. usi.l pkl 2 pzysługuje no
okres:
l) l roku - w wysokoścł75% warlaścipodotku od nieruchomości wyliczonego od tej części

budynku, któro powsloło wskutek rozbudowy |ub nodbudowy isiniejqcej nieruchomości
budynkowej, gdy koszty netto inwestycji wyniosq od 200.000'00 zł do 499.999,a0 zł,

od nieruchomości od tej częścibudynku, któro
powstoło wskulek rozbudowy lub nodbudowy istniejqce'i nieruchomości budynkowej , gdy
2) 2lot _ w wysokości óO% wońości podotku

koszty netto inwestycji wyniosq od 500.000,00 zł do 999.999,oo zł,

- w wysokości 50% wortości podotku od nieruchomości od tej częścibudynku, któro
powstoło wskutek rozbudowy |ub nodbudowy is1niejqcej nieruchomości budynkowej , gdy
kosz1y netio inwesiycji wyniosq od l .OO0.00O,00 zł i powyŻej.
3J 3 |ot

s8.

Do kosztów inwestycji określonych w $ 5. ust. 1 pkt i zo|iczo się cenę nobycio olbo koszt
wyiwoaenlo środków iwołych, tokich jok budynki i budowle oroz ich wyposożenie Zvviqzone
z prowodzeniem dziołolnościgospodorczej, w szczegó|ności:
l) moszyny i uzqdzenio, w tym systemy i sieci teleinformotyczne,
2J środkitronspońu, z wyłqczeniem nobycio pojozdów przeznoczonych do tronsportu
drogowego toworów,
3) norzędzio, przYrzqdY i oporoturę,
4) wyposożenie lechniczne do proc biurowych.
se.

Do kosztów inwestycji okreś|onych w $ 5. ust. 1 pkI 2 zoliczo się cenę nobycio o|bo koszi
wytwozenio środków trwołych, tokich jok budynki i budow|e w częścipodlegojqce.|
zwolnieniu oroz ich wyposożenie zwiqzone z prowodzeniem dzioło|nościgospodorczej, w
szczegó|ności:
l) moszyny

i

uzqdzenio, w tym systemy I sieci teleinformolyczne,

2) nozędzio, przynądy i oporoturę,

3) wyposożenie iechniczne do proc biurowych.
s 10.

Pomoc de i'ninimis Zosioje udzielono no podstowie aeczywistych kosztów inwesiycji zgodnie
s 8-9, ole nie wyższyc h niż plonowonych. zgodnie ze zgłoszeniem zomioru kozystonio ze
zwo|nienio od podotku od nieruchomości w romoch pomocy de minimis.
Z

l.

sll.

W terminie 30 dni od dnio zreolizowonio inwestycji w romoch pomocy de minimis,
pzedsiębiorco, który dokonoł zgłoszenio zomioru kozystonio ze zwolnienio od podotku od
nieruchomości w romoch pomocy de minimis zobowiqzony jest roz|iczyć się z udzielonej
pomocy pzedkłodojqc nostępUjqce dokumenty:

1) formuIorz oświodczenio pzedsiębiorcy

o

zokończeniu reolizocji nowej inwestycji/

nodbudowy lub rozbudowy istniejqcego już budynku, wzór formu|ozo stonowi zołqcznik nr
do niniejszej Uchwoły,

5

2) formuloz zesiowienio foktur zwiqzonych z reolizociq inwes.lyc.ii w romoch pomocy de
minimis wroz z kserokopiomi foktur ikserokopiomi prze|ewow potwierdzonymi Zo zgodność
z oryginołem. Wzór zestowienio foktur stonowi zołqcznik nr ó do niniejszej Uchwoły.

2. Dniem zokończenio inwestycji ]est dzień wskozony w oświodczeniu pzedsiębiorcy
o zokończeniu reolizocji inwestycji.

'z'
Pzedsiębiorco zobowiqzony jest do utzymonio inwestycji no terenie miosto Sierpco pzez
okres co nojmniej 5 |ot W przypodku dużych paedsiębiorstw, o w pzypodku mikro, mołych
iśrednich paedsiębiorstw co nojmniej pzez okres 3 |o1, od dnio nostępujqcego po dniu
zokończenio reo|izocji inwestycji.
$

s t3.

W pzypodku niedopełnienio obowiqzku wskozonego w $ 1 1 ust. l oroz $ l2 paedsiębiorco
iroci prowo do zwolnienio od podotku od nieruchomości no inwesiyc'ię w romoch pomocy
de minimis, poczqwszy od dnio pzyznonia pomocy. o podotek niezopłocony stoje się
zoległościqpodotkowq, którq pzedsiębiorco .jest zobowiqzony uregulowoć wrlz
z

odsetkomi zo Twłokę.

tł'
Pzedsiębiorco kozystojqcy ze zwolnienio W romoch uchwoły zobowiqzony jest do
pzedkłodonio w terminie do 15 stycznio kożdego roku, pzez okres wskozony w s l2,
$

oświodczenio o ulzymoniu inwestycji. Wzór oświodczenio stonowi zołącznik nr
uchwoły.

Z

do niniejszej

s 15.

l . Pomoc de minimis no podslowie niniejszej Uchwoły moŻe być Udzielono wyłqcznie
pzedsiębiorcom, dlo których wortośćpomocy de minimis łqcznie z wońościq innej pomocy
de minimis uzyskone'| pzez donego pzedsiębiorcę w różnych formoch i z różnych źródeł, w
tym 1okże z niniejsze.j uchwoły, w okresie 3 kolejnych lot podotkowych, w|iczojqc rok udzielenio
pomocy. nie pzekroczo kwoty stonowiqcej równowortośc 200 000 EURO brutto, zośw
pzypodku podmiotu gospodorczego dziołojqcego w sektoze drogowego tronspońu
toworów, nie pzekroczo równowortośc! l00 000 EURo brutto.

2. Do pzedsiębiorstwo prowodzqcego dziołolnośćzorobkowq w zokresie drogowego
tronspońu toworów, o tokże innq dzioło|ność,w odniesieniu do której stosuje się pułop
wynoszqcy 200 000 EURO zostosowonie mo ort.3 ust.3 Rozpozqdzenio Komisji (UE) nr
140712A13 z dnio 18 grudnio 2013 roku. w sprowie stosowonio orj. 107 i 108 Troklotu
o funkcjonowoniu Unii Europejskiej do pornocy de minimis.
3. Wortośćpomocy de minimis podlego kumu|ocji z koŻdq innq pomocq de minimis uzyskonq
w różnych formoch i z różnych Źródeł w okresie izech kolejnych |ot ko|endozowych oroz z
kożdq pomocq innq niż de minimis. otzymonq w odniesieniu do tych somych kosztów
kwo lifikowonych.

4. Pzeliczonio pomocy no równowońość w euro dokonuje się no pods1owie kursu
Norodowego Bonku Po|skiego publikowonego no dzień udzielonio pomocy, tj. dzień, w
którym podmiot nobył prowo do otzymonio pomocy'

do kumuloc.ii pomocy de minimis siosuje się pzepisy Rozpozqdzenio Komisji
(UE) nr 14a7p)l 3 z dnio i8 grudnio 2013 roku, w sprowie siosowonio an. 107 i 108 Troktotu
o funkcjonowoniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis5. W odniesieniu

s ló.
Zwolnienie od podotku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnio miesiqco
nostępujqcego po miesiqcu, w kiórym Zostoło Złożone zgłoszenie, nie wcześniej jednok. niż
od dnio powstonio obowiqzku podolkowego.

l.

Żwo|nienie od podolku od nieruchomości pzysługuje do końco miesiqco
popzedzojqcego miesiqc, w k1órym nostqpiło przekroczenie dopuszczoIne'iwortości pomocy
de minimis.

2.

7

917.

1. Paedsiębiorco jest. zobowiqzony powiodomić pisemnie orgon udzielojqcy pomocy
o utrocie worunków do zwo|nienio od podotku od nieruchomości, o 1okże zmionie mojqcej
WpłyW no wielkośćudzielonej pomocy nojpóŹnie.i w terminie 30 dni od doty powstonio
okoliczności powodujqcych tę uirotę |ub zmionę.

2. Pzedsiębiorco, który w terminie określonymw ust.

l zowiodomi orgon udzie|ojqcy pomocy

o ulrocie worunków do ałolnienio od podotku od nieruchomości iroci do niego prowo
poczynojqc od miesiqco. w którym

.je

utrocił.

3. Pzedsiębiorco, który nie dopełnił obowiqzku terminowego zowiodomienio o uirocie
worunków do zwo|nienio od podotku od nieruchomości, o tokże zmionie mojqcej wpływ no
wie|kośćudzielonej pomocy, z wyłqczeniem zoistniołych zdorzeń losowych dotyczqcych
pzedsiębiorcy, o tokze nie pzedłozyłmimo wezwonio orgonu dokumentów wskozonych w
$ 1ó troci do niego prowo, poczqwszy od dnio pzyznonio pomocy, o podotek niezopłocony
stoje się zo|egłościqpodoikowq, którq pzedsiębiorco jest zobowiqzony uregulowoć wroz z
odsetkomi zo ZWłokę, zgodnie z procedurq okreśIonq w paepisoch Ustowy Z dnio 29 sierpnio
1997 r. Ordynocjo podoikowo.
4. Pzedsiębiorco, który złoĄłnieprowdziwe oświodczenie lub informocje co do spełnienio
worunków, od kiórych uzoleżnione jest pzyznonie zwolnienio od podotku od nieruchomości,
troci do niego prowo, poczqwszy od dnio pzyznonio pomocy, o podotek niezopłocony stoje

się zoległościqpodoikowq, którq paedsiębiorco jesl zobowiqzony uregu|owoć wroz z
odsetkomi zo zwłokę, Zgodnie z procedurq określonqw pzepisoch Ustowy z dnio 29 sierpnio
1997 r.

Ordynacjo podotkowo.

I18.

l.No podoiniku ciqzy obowiqzek wykozonio orgonowi udzielojqcemu pomocy, iż spełnio

pzesłonki do zwolnienio.

2' Zwo|nienie od podotku od nieruchomości nie pzysługuje podmiolom gospodorczym
powsiołym pzez pnekszlołcenie l połqczenie l podzioł jeże|i przed pzeksztołceniem /
połqczeniem / podziołem skozystoły z pomocy de minimis w zokresie określonym niniejszq
uchwołq.

3' W siosunku do tego somego budynku lub budowli moż|iwe jest tylko jednokrotne
skozystonie z.jedne'i z form zwolnienio od podoiku pod nieruchomości określonego \// s 5 Us1.
l uchwoły.

4. Każdy przedsiębiorco kozystojqcy z pomocy de
paechowywonio dokumenlocji paez okres

10

minimis jest zobowiqzony do
lot, liczqc od dnio uzyskonio tokiej pomocy.

s te.

orgon udzielojqcy pomocy jesi upowożniony do pzeprowodzonio kontroli w zokresie
spełnionio pzez pzedsiębiorcę pzesłonek ałolnienio i obowiqzków zowortych w niniejszej
Uchwo]e, w tym sprowdzonio zgodności ze stonem foktycznym dokumentów iinformocji
skłodorych pzez pzedsiębiorcę.
$20.

Wykononie uchwoły powieao się Burmistaowi Miosto sierpco.

s2t.
Uchwoło Wchodzi w Ącie po upływie ]4 dni od dnio jej ogłoszenio w Dzienniku Uzędowym
Województwo Mozowieckiego i obowiqzuje do dnio 30 czerwco 2021pą7ę1111 DNI
E
EJ

zołqcznik nr
do Uchwoły l 82/x/2o15
Rody Miejskiej Sierpco
'|

z dniq 24.0ó '2o15l.

(pieczęc

z

nozwq i siedzibą pnedsiębiorstwa)
Burmistz Miosto Sierpco
ul. Piostowsko llo
09 - 200 Sierpc

zGłoszENlE
dolyczqce zomioru korzyslonio ze zwolnienio od podotku od
nieruchomości
no inweslycje w romoch pomocy de minimis

Zgodniez$5usi.

l i 2 uchwoły nr ...................... Rody Miejskiej Sierpco z d.
w sprowie zwolnjenio od podotku od njeiuchomości * romocn
pomocy de minimis. dokonuję zgłoszenio zomioru skozystonio.
po.o.y Je minimis
...'..'...........].....roku

1

pkt

z tytułu:

E

zreolizowonio nowej inwestycji

D nodbudowy

lub rozbudowy istniejqcego już budynku

l' lNFoRMACJE

o PRzEDslĘBloRcY

'

l
lmię i. nozwisko
rejesirocyjnymi:

olbo pełno nozwo pzedsiębiorcy zgodnie z dokumentomi

2' Adres siedziby oroz miejsce prowodzenio dziołolnościgospodorczej
{ulico, nr, kod
pocztowy, miejscowość):

3. NIP (Nurner tdentyfikocji

4. REGON:

podotkowej

)

5' Kloso dziołolności,w zwiqzku z klÓrq wnioskodowco
ubiego się o pomoc publicznq,
zgodnie z rozpozĄdzeniem Rody lłiniitrów z onio
zł lruonio 2OO7 r. w sprowie Polskiej
Klosyfikocji Dziołolności(PKD) (Dz.U. z 2aO7 , Nr 251 po''.
,
l aes,
późn.

z

ó.

Adres do korespondencji

Z.

Telefon i fox:

zm.):

:

8. E - moil:

9. Adres strony

internetowej:

Dcne o''9bv l osób upowożnionych do kontoktów
w
19
pomocy
publicznej (imię i nozwisko, stonowisko służbowe, sprowoch dolyczqcych
ieleion, ro", . ..no1rii'"

II.

INFORMACJE O PTANOWANEJ INWESTYCJI

L Choroklerystyko inwestycji
l) Nozwo inwestycji:

2) Opis inwestycji:

3)

Plonowony kosz.t inwestycji:

4)

Plonowono doto rozpoczęcio inwesiycji:

5)

Plonowono doto zokończenio inweslycji:

ó] Done

dotyczqce nieruchomości, no kiórej zreolizowono będzie inwestycjo:

o. ulico i numer:
b. numer księgi wieczystej:

c. nUmer i powierzchnio dziołek:
d. łqczno

powiezchnio gruntów

m2

:

e. wortośćbudowli w zł:
2.

.Hormonogrom reolizocji inwestycji z uwzg|ędnieniem p|onowonego rozpoczęcio
i zokończehio inwestycji.

Lp.

Rodzoj

koszlu

kwolifikocyineqo

Łqczno worlośćinwestycji:

Termin

reolizocii

Kwolo
neilo

Kwoio VAT

Kwolo
brutfo

lll. ośWlADczENlA .

oświodczom, iż:

l. zopoznołem/om się z uchwołq nT ....'........'...'..'.....'.... Rody

d.................................. w sprowie zwolnienio

Miejskiej Sierpco z
od podotku od nieruchomości w romoch

pomocy de minimis,
podone paeze mnie done sq zgodne z prowdq.

2.

(miejscowośc dolo)
lV.

1podpls przedsiębiorcy)

zoBowlĄzANlE

Zobowiqzuję się do utzymonio inwestycji paez okres co nojmniej 3 lot
/5 lotl zgodnie
z' obowiqzkiem wynikojqcym z uchwoły nr..........'.'.....'.......nooy łłieptiej Sieipco
z
d......'...............'....roku w sprowie zwolnienio od podotku od nieruchomości w
romoch
pomocy de minimis.
Dota i podpis przedsiębiorcy:

J

)

niewłościweskreś|ić

"tiBv?il?łffffi^
arrt

r,f,Włbtckn

zołqcznik nr 2

do Uchwoly n( 82/X/2O15
Rody Miejsklej Sierpco
z dnia 24.oó .201 5r .

(pieczęć z nozwq i siedzibq pnedsiębiorcy)

Burmisttz Miosto Sierpco
ul. Piostowsko
09 - 2OO Sierpc

llo

ośWlADczENlE
Niniejszym oświodczom, że nie posiodom zoległościw płotnościochnoleżności,
stonowiqcych dochody Gminy Miosio sierpc zgodnie z pzepisomi usiowy z dnio 29
sierpnio J99l r. ordynocjo podotkowo{t.j' Dz.I) z2O12 (' pot.749 z poźn' zmi.)

(miejscowośc i doto)

{podpls przedsięb|orcy

"RŹEvfi'?ł]fi
BarbAra

)

zołqcznik nr 3A
do Uchwoty n( B2/X/2015
Rody Miejsklej Slerpco
z dnio 24.0ó.2015(.

ośWlADczENlE o oTRZYMANEJ PoMocY DE MlNlMls oRAz PoMocY
DE MlNlMls W RoLNlcTWlE l RYBołóWsTWlE

(pieczęc z nozwq i siedzibq przedsiębiorstwo)
Burmistrz Mlosto Sierpco
ul. Piostowsko
09 - 200 Sierpc

llo

Pomoc de minimis podlego kumuiocji z kożdq innq pomocq de minimis uzyskonq
tzeclr iot ko]endoaowych orozkożdq
pomocq innq niż de minjmis, otaymonq w odniesieniu do tych somych
ń'ło*
w różnych formoch i z różnych źrodełw okresje

kwolifikowonych.

oświodczom, iż
(pełno nozwo firmy)

W ciqgu 3 lot (rok, w którym wnioskodowco ubiego się o pomoc i 2 lolo
poprzedzojqce) oizy*ołe.n pomoc de m'ni.nis oroz pomoc de
mjl^im's w rolnictwie
i rybołówslwie w nostępujqcej wielkości:
Nr

ZośWiodCZenio o

pornocy
de minimis

Prz eznoczenie
pomocy

DOMOC DE M,N'MIS - RAZEM

(miejscowośc i dolo)

|podpis pzedsiębiorcy

"F.1,'-#Ę,?;1jE'1ffi^

)

zołqcznik nr 3B
do uchwołY N 82/x/2015
Rody Miejskiej Sierpco
z d 24.0ó .2o1

5r '

ośWlADczENlE o NlEoTRZYMANEJ PoMocY DE MlNlMls oRAz PoMocY
DE MlNlMls W RotNlcTWlE l RYBołóWsTWlE

(pieczęć z nazwą i siedzibq pzedsiębiorstwo)
Burmistz Miosto Sierpco
ul. Piostowsko llo
09 - 2OO Sierpc

Pomoc de minimis pod|ego kumulocji z kaŻdq innq pomocq de minimis uzyskonq
tzech lot kolendozowych oroz koŹdq
pomocq innq niż de minimis, otzymonq w odniesieniu do tych somych kosztów

w różnych formoch i z rożnych źródeł w okresie

kwolifikowonych.

oświodczom, iż

(pełno nozwo firmy)

W ciqgu 3 loi (rok. w którym wnioskodowco ubiego się

o

pomoc

i2

loto

popzedzojqce) nie otzymołem jokiejkolwiek pomocy de minimis oroz pomocy

de minimis w rolnictwie i rybołóws-twie.

(miejscowośći doto)

/podpis pzedsiębiorcy

"Pl'"vę';$gffi
Barb{ra

)

zołqcznik nr 4
do vchwały nr 82/x/2015

Rody Miejskiej Sierpco
z dnla 24.0ó.2015l.

(pieczęc z nozwq i siedzibą pzedsiębiorstwo)
Burmistz Miosto Sierpco

ui. Piostowsko
09 - 2OO Sierpc

llo

ośWlADczENlE

o rozpoczęciu reolizocji nowej inweslycji/ nodbudowy lub rozbudowy
islniejqcego już budynkul

Nozwo przedsiębiorcY / imię i nozwisko:

Siedzibo / odres:

NIP:

Nozwo inweslycji:

W nowiqzoniu do zgłoszenio zomioru kozystonio ze zwo|nienio od podotku od
n'eruchomości w tomoch pomocy de n'nimis z dn'o .'.'...''...
zgodnie z $ 5 ust. Z uchwoły nr..'..............................Rody Miejskiej Sierpco z
d........'.'.......'... '...' w sprowie zwolnienio od podo1ku od nieruchomoścl w romoch
pomocy de minimis, powiodomiom o rozpoczęciu reolizocji nowej inwesiycji/
nodbudowy lub rozbudowy istnie.lqcego już budynkul w dniu.................
'.....'........

(miejscowośc i doto)

1)niepotzebneskreślić

/podpis pzedsiębiorcy

PRztrWoD}ilnZĄcA
RAD\iM}EJSKIEJ

/1

Barb$raWerzbicka

)

zołqcznik nr 5

do Uchwoły nr 82lx/20'l5
Rody Mle.iskiei Slerpco
z dnia 24'0ó .201 5l .

(pieczęć z nazwq i siedzlbq pnedsiębiorstwo)
Burmistrz Miosto Sierpco
ul. Piostowsko I 1o
09 - 200 Sierpc

ośwlADcZENlE

o zokończeniu reolizocji nowej inweslycji/ nodbudowy
lub rozbudowy istniejqcego już budynku'

Nozwo przedsiębiorcy / imię i nozwisko:

Siedzibo/odres:

NIP:

Nozwo inweslycji:

W nowiqzoniu do zgłoszenio Zomioru korzysionio ze zwolnienio od podotku od

nieruchómości w romoch pomocy de minimis z dnio .'......'.....
. zgodnie
z $ lJ ust. 2 uchwoły nr.........'.'.....'.'....'.' Rody Mle'iskiej Sierpco z o............''.......'......'.
w sprowie zwolnienio od podotku od nieruchomości w romoch pomocy de minimis
powiodomiom o zokończeniu reolizocji nowej inwestycjil pzebudowy lnodbudowy
Lub rozbudowy istniejqcego już budynkul w dniu......'...'...
Do powiodomienio dołqczom nostępujqce dokumenty:
formulorz zestowienio foktur, slonowiqcy zołqcznik nr ó do niniejszej Uchwoły;
2' kserokopie fokiur, poiwierdzone zo zgodnośćz oryginołem;
3. kserokopie prze|ewów. potwierdzojqcych zopłotę, podpięte do kserokopii foktur.
]

.

(rniejscowośc doto)

/podpis przedsiębiorcy)

I,/ niepotaebneskreś|ic
*.K:I]

HWCJD N IC

R.ĄDY

Btł'bał

CA

IEJ

zołqcznik nr

ó

do Uchwoły nr 82lx/2015
Rody Miejskiej Slerpco
z dnio 24.oó .2o1 5L

ZESTAWIENIE FAKTUR

zWlĄzANYcH z REAtlzAcJĄ lNWEsTYcjl W RAMACH PoMocY

1p,i..|c

i

DE

MlNlMls

rir*ąi ;;Jr;;ą pzedsiębiorcy)
Burmistz Miosto Sierpco
ul. Piostowsko
09 - 200 Sierpc

llo

oar'lo
toworu
lub
usłuoi
N

Lp.

Nr
foktury

Doto
zokupu

Ceno zokuou

Formo płotności
Nr

netto

brutto

dowodu

ZoOłoiV

Doto
płotności

2
3
4
5
6

/podpis pnedsięblorcy)

(mieiscowość doto)

P}ł^ZEWoDNiCZĄ0A
RADY,&'IIEJSKIEJ
sorur!r'!Mą",rti"t o

\-

I

zołqcznik

nI 7

do uchwołY n( 82/x/2015
Rody Miejskiej Sierpco
z dnio 2Ą.0ó .201 5r .

(pieczęć z nazwq i siedzibq pzedsięblorstwa)
Burmislz Miosio Sierpco

ul. Piostowsko
09 - 200 Sierpc

I

lo

ośWl,ĄDczENlE

o utrzymoniu inwesiycji

Nozwo przedsiębiorcy / imię i nozwisko:

Siedzibo / odres:

NIP:

Nozwo inweslycji:

WedłUg stonu no dzień .'..........'.........'''.....'.'...2O....... roku, zgodnie z obowiqzkiem
wynikojqcym z $ J4 uchwoły nr .'...................'... Rody Miejskiej śierpcoz o.......'..............
w sprowie zwolnienio od podolku od nieruchomości w romoch pomocy de minimis,
niniejszym oświodczom, że inwestycjo, klóro zostoło zokończono zgoónie z dniem
wskozonym w ośwjodczeniu pzedsiębiorcy o zokończeniu reolizocJi inwestycji jest
utzymywo no.
Done o utzymoniu inwesiycji przez wynlogony okres:
t. rozpoczęcie inwestyc'ji nos1qpiło w dniu:
zokończenie reolizocji inwestycji nos1qpiło w dniu:

2.
3.

inwesłycjo zostoło utzymono do dnio:

(miejscowośc i dofo)

/podpis pneds'iębiorcy

PRZEWODNICZ
RADY MłEJ
EJ
Rarb

)

