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W-PL-05-1 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/158/2009

Rady Gminy Lubin

z dnia 25 lutego 2009 roku

PM – 1

A. Miejsce i cel składania wniosku:

A1.
WÓJT GMINY LUBIN 

ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin

A2.

 2 lat

3 lat

4 lat

5 lat

A3. w związku z utworzeniem w roku nowych miejsc pracy.

A4.
Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia w związku z (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. § 2 ust. 1 uchwały

2. § 2 ust. 2 uchwały

B. Dane identyfikacyjne:

B1.

B2.

B3. NIP REGON

B4. TELEFON FAX
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Wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc 
de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy 

Lubin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXI/158/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 25 lutego 2009 
roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Wnoszę o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres (zaznaczyć 
właściwy kwadrat):

Imię i nazwisko 
(nazwa)

Adres zamieszkania 
(siedziba) 
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C. Dane wynikające z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru.

C1.

(Wypełnia podatnik, który w poz. A4 zaznaczył kwadrat nr 1)
C2. Data rozszerzenia działalności gospodarczej:

(Wypełnia podatnik, który w poz. A4 zaznaczył kwadrat nr 2)

D. Informacje o załącznikach (zaznaczyć właściwe kwadraty):

PM – 2

PM – 3

PM – 4

Ilość

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej

Aktualny wypis z KRS

Zaświadczeniu z PUP o okresie pozostawania bez pracy

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu  składek

Aktualna informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych według 
wzoru obowiązującego na terenie Gminy Lubin

Inne niżej wymienione (w tym przedłożone zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały):

E.
Oświadczam, że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Data

F. Oświadczenie  i  podpis przedsiębiorcy/osoby reprezentującej przedsiębiorcę*:

Data

* niepotrzebne skreślić
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Data rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Gminy 
Lubin:

Zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

Podpis 
przedsiębiorcy

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o 
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Imię i nazwisko osoby  
reprezentującej 
przedsiębiorcę

Podpis 
przedsiębiorcy
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