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W-PL-05-03 Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/158/2009

Rady Gminy Lubin

z dnia 25 lutego 2009 roku

PM – 3

Informacja o stanie zatrudnienia

A. Miejsce i cel składania informacji:

A1.
WÓJT GMINY LUBIN 

ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin

A2.
Informacja składana jest  w związku z (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. § 5 ust. 2 uchwały 

2. § 6 uchwały

B. Dane identyfikacyjne:

B1.

B2.

B3. NIP REGON

B4. TELEFON FAX

D.
Informacja o utworzeniu nowych miejsc pracy

(wypełniają przedsiębiorcy, którzy w części A2 zaznaczyli kwadrat nr 1).

D1.

D1.1. Data osiągnięcia wskazanego w wierszu D1. zatrudnienia.
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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.

Imię i nazwisko 
(nazwa)

Adres zamieszkania 
(siedziba) 

Ilość pracowników bezpośrednio zatrudnionych na umowę o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy, w danym zakładzie pracy  z  
wyłączeniem pracowników młodocianych, emerytów i rencistów, a 
także pracowników interwencyjnych i bezrobotnych zatrudnionych 
do robót publicznych

(wypełniają przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały):
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D2. 

D2.1.

D2.2. Wzrost liczby pracowników (wiersz D2.1. minus D2.):

D2.3. Data osiągnięcia wskazanego w wierszu D2.1. zatrudnienia:

E. Informacja o  utrzymaniu poziomu zatrudnienia

(wypełniają przedsiębiorcy, którzy w części A2 zaznaczyli kwadrat nr 2).

E1.

od: do:

E2.

F.

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

Data

* niepotrzebne skreślić
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Średnia liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio na umowę 
o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w danym zakładzie,   z 12 
miesięcy bezpośrednio poprzedzających utworzenie nowych miejsc 
pracy, z wyłączeniem pracowników młodocianych, emerytów i 
rencistów, a także pracowników interwencyjnych i bezrobotnych 
zatrudnionych do robót publicznych

(wypełniają przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały):

Liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio na umowę o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy  w danym zakładzie pracy, po 
rozszerzeniu działalności gospodarczej  z wyłączeniem pracowników 
młodocianych, emerytów i rencistów, a także pracowników 
interwencyjnych i bezrobotnych zatrudnionych do robót publicznych:

Okres na jaki przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie od podatku od nieruchomości 
(wpisać daty):

Minimalny poziom zatrudnienia  niezbędny do utrzymania przez 
przedsiębiorcę  zwolnienia od podatku od nieruchomości :

Średnia liczba pracowników bezpośrednio  zatrudnionych (w okresie 
obowiązywania zwolnienia od podatku) na umowę o pracę, w 
pełnym wymiarze czasu pracy w danym zakładzie pracy, z 
wyłączeniem pracowników młodocianych, emerytów i rencistów, a 
także pracowników interwencyjnych i bezrobotnych zatrudnionych 
do robót publicznych, w okresie od złożenia ostatniego oświadczenia 
PM-3: 

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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