
UCHWAŁA NR L/551/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2022 r., poz. 559 i 583) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1170 i 2244, z 2021 r. poz. 401 z 2022 r. poz. 1558, 2192 i 2290) w związku 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku 
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz 
pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2434 i z 2021 r. poz. 2472) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, powstałe w wyniku inwestycji początkowej w rozumieniu 
§ 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 
z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów 
lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.) nowo wybudowane budynki lub ich 
części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na warunkach określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów wymienionym w ust. 1 oraz zgodnie z niniejszą uchwałą. 

3. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

4. Inwestycję początkową, o której mowa w ust. 1 należy zakończyć w terminie 2 lat od dnia zgłoszenia 
zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego  
w § 1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.  

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

3. Za rozpoczęcie inwestycji uważa się podjęcie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 
Rady Ministrów wymienionego w § 1. 

§ 3. Po zakończeniu inwestycji, najpóźniej przed upływem dnia poprzedzającego dzień, od którego zaczyna 
obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, przedsiębiorca 
zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) deklaracji zobowiązującej do utrzymania inwestycji w Gminie Gogolin przez okres 7 lat od daty zakończenia 
jej realizacji - na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

3) oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz 
wniesieniu przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem 
publicznych środków finansowych – na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 

4) informacji o pomocy publicznej otrzymanej na daną inwestycję na druku stanowiącym załącznik 
Nr 5 do niniejszej uchwały; 

5) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej na daną inwestycję - na druku stanowiącym załącznik 
Nr 6 do niniejszej uchwały; 
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6) oświadczenia, że inwestycja początkowa nie jest związana z rodzajami działalności określonymi 
w § 5 uchwały - na druku stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 

7) oświadczenia o braku negatywnych przesłanek do udzielenia pomocy publicznej – na druku stanowiącym 
załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały; 

8) oświadczenia, że nie dokonano przeniesienia, o którym mowa w § 3 pkt 12a Rozporządzenia Rady Ministrów 
wymienionego w § 1 uchwały, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której 
dotyczy wniosek o pomoc – na druku stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z niniejszej uchwały, obowiązuje  w terminie 
do 5 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym inwestycja początkowa została zakończona.  

2. Za zakończenie inwestycji uważa się zakończenie prac budowlanych. 

§ 5. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają  budynki lub ich 
części, budowle lub ich części zajęte na: 

1) stacje paliw; 

2) działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w obiektach o powierzchni użytkowej 
powyżej 300 m2, oraz budowli z nimi związanymi; 

3) działalność gospodarczą w zakresie usług deweloperskich, działalność bankową, działalność instytucji 
finansowych. 

§ 6. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy inwestycja 
początkowa nie zostanie utrzymana przez okres co najmniej 7 lat od daty zakończenia jej realizacji.  

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia 
na podstawie niniejszej uchwały – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę. 

3. Przedsiębiorca, który w terminie ustalonym w ust. 2 powiadomi pisemnie organ podatkowy o utracie prawa 
do zwolnienia, wynikającego z niniejszej uchwały, traci do niego prawo poczynając od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powodujące jego utratę. 

4. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach, złożonych na formularzach stanowiących 
załączniki do niniejszej uchwały, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku od 
nieruchomości lub nie dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 w terminie tam wskazanym, traci prawo 
do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia. 

§ 7. Podatnicy, o których mowa w § 6 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami 
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 
z późn. zm.) 

§ 8. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy, na żądanie organu podatkowego, zobowiązani są do przedłożenia 
w określonym terminie informacji i dokumentów niezbędnych do kontroli udzielonej pomocy. 

§ 9. Warunkiem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej jest  brak zaległości  w podatkach wobec 
Gminy Gogolin na dzień składania wniosku o zamiarze skorzystania z ulgi. 

§ 10. Uchwała obowiązuje do końca okresu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów 
wskazanego w § 1 uchwały. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów wskazanego w § 1. 

§ 12. 1. Traci moc uchwała Nr XXXI/343/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Gogolin. 

2. Przedsiębiorcy, którzy nabyli uprawnienia do zwolnień na mocy uchwały Nr XXXI/343/2020 z dnia 
28 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin zachowują do nich prawo 
na zasadach dotychczasowych. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ  

W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

  

Niniejszym zgłaszam zamiar korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą Nr ……………………………..  

(należy wpisać numer uchwały) Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia ...........-…….….-…….…. (dzień -

 miesiąc - rok) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.  

 

I.  DANE PODMIOTU  

  

1.  Nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu:  

  

  

2. 

  

 

Pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu:  

3.  

  

Adres do korespondencji:  

  

4.  

  

Kontakt telefoniczny:  

  

5.   Dane osoby upoważnionej do kontaktów z tut. organem podatkowym w zakresie informacji 

związanych z niniejszym zgłoszeniem (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny):  

  

6.  

  

Identyfikator podatkowy NIP:  

  

7.  

  

REGON:  

  

8.   Klasa rodzaju działalności PKD – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 

z późn. zm.):  

  

  

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/551/2022

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 kwietnia 2022 r.
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9. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1) –należy zaznaczyć 

właściwą pozycję znakiem „X”:   

 mikroprzedsiębiorca  mały przedsiębiorca  średni przedsiębiorca  

 mały przedsiębiorca 

 Średni przedsiębiorca 

 Inny przedsiębiorca 

 

10. Forma prawna podmiotu – należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”:  

 przedsiębiorstwo państwowe  

 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

 jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, 

w rozumieniu przepisów    o gospodarce komunalnej 

 spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w stosunku do    których Skarb Państwa, jednostka samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka 

Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak 

przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

 jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów 

o finansach   publicznych 

 beneficjent nie należący do wyżej określonych kategorii 

 

11. Pełny siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w którym podmiot ubiegający się o pomoc ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 

1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.)  
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II. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ  

  

1.   Rodzaj inwestycji początkowej w rozumieniu definicji zawartej w § 3 pkt 10 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku 

od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę 

sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc 

na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297 

z późn. zm.):  

 

 

 

2. Opis projektu:  

 

 

 

 

3. Wykaz kosztów projektu  

(planowana wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jakie przedsiębiorca zamierza 

ponieść, o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. 

w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 

rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych 

oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja początkowa (adres, 

obręb, numer działki, powierzchnia gruntu):  

 

 

 

5. Data rozpoczęcia inwestycji:  

   
 6. Planowana data zakończenia inwestycji:  
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  7.  

 Oświadczam, że inwestycja początkowa nie będzie związana z rodzajem działalności 

gospodarczej określonym w § 5 uchwały  

 

– należy zaznaczyć pozycję znakiem „X”  

8.  

 Niniejszym zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego 

o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania 

ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (w szczególności o nie zakończeniu inwestycji 

początkowej w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie 

korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (na wezwanie organu)  

 

– należy zaznaczyć pozycję znakiem „X”  

 

III. ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA  

– należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”  

 

  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych   ze środków 

własnych beneficjenta lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem 

publicznych środków finansowych (zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku 

od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc 

na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc 

na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc 

na rzecz portów, publ. Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.) – załącznik Nr 4 

do uchwały. 

 zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w Gminie Gogolin przez co najmniej 

7 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji 

(w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., - o którym mowa wyżej - 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.) – załącznik Nr 2 do uchwały. 

 inne dokumenty (należy wskazać jakie):  

 

 

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

(miejscowość, data)  

 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania podmiotu)  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 
2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc 
na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.) 

- zobowiązuję się do utrzymania inwestycji w Gminie Gogolin przez okres co najmniej  7 lat od daty 
zakończenia jej realizacji.  

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 uchwały Nr ……………............... Rady Miejskiej w Gogolinie  
z dnia ...................................w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Gogolin 

- oświadczam, że w dniu ........................................ (dzień-miesiąc-rok) została zakończona inwestycja 
początkowa, o której mowa w § 1 uchwały.  

 

 

 

 

 

  

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 3 uchwały Nr ……….....................……. Rady Miejskiej 
w Gogolinie z dnia ....................... w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin 

- oświadczam, że wartość inwestycji początkowej, o której mowa w § 1 uchwały, wynosi łącznie 
......................................................... zł (łączne koszty kwalifikowane inwestycji), z czego wkład pochodzący 
ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków 
finansowych, wynosi ......................................................... zł, co stanowi ...................... % wartości całej 
inwestycji.  

Kwota wykazana w niniejszym oświadczeniu dotyczy kosztów kwalifikowanych określonych w § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz 
portów (Dz. U. z 2019 r. poz. 297 z późn. zm.), poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania 
z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ 
UZYSKANEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ OBJĘTEJ 

ZWOLNIENIEM Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ 

I. DANE PODMIOTU       
1. Nazwa (firma) / imię i nazwisko podmiotu:    
         
         
2. Pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu: 
         
         
3. Adres do korespondencji: 
         
         
4. Kontakt telefoniczny:       
         
         
5. Identyfikator NIP:     
         
6. REGON:        
         

7. Klasa rodzaju działalności PKD – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.):  
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8. Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)  – należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”:   
         
 mikroprzedsiębiorca        
 mały przedsiębiorca        
 średni przedsiębiorca       
 inny przedsiębiorca      
         
9. Forma prawna podmiotu – należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”:  
         
 przedsiębiorstwo państwowe       

 jednoosobowa spółka skarbu Państwa      

 
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów    o gospodarce 
komunalnej 

 

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do    których Skarb Państwa, 
jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów 
o ochronie konkurencji i konsumentów   

 jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach   publicznych             
 beneficjent nie należący do wyżej określonych kategorii   
         

10. Pełny siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w którym podmiot ubiegający się  o pomoc ma siedzibę 
lub  miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) 
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II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ   
  
1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej   

Lp.  
Dzień 

udzielenia 
pomocy  

Podmiot udzielający 
pomocy  Forma pomocy  

Wartość pomocy  
(zł)  

1)   
    

2)   
    

3)   
    

4)   
    

5)   
    

Ogólna wartość uzyskanej pomocy wyniosła (zł):   
  
2. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosły (zł):   

 
  
3. Środki własne przedsiębiorcy (zł):   

 

   

  

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………... 
.………………….………………………………………………………………………………. 

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

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

Nazwa (firma) / imię, nazwisko  

oraz pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc  

nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy 
publicznej.  

 

 

 

   

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 pkt 6 uchwały Nr ……….……........ Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia ....................... w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin 

- oświadczam, że inwestycja początkowa nie jest związana z rodzajami działalności określonymi 
w § 5 uchwały.  

 

 

 

 

 

  

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

(miejscowość, data) 

   

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU NEGATYWNYCH PRZESŁANEK DO UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ 

Oświadczam, że …………………………………………………………………………...............……... 
.………………….……………………………………………………………………………..............…. 

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

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

Nazwa (firma) / imię, nazwisko  

oraz pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc  

nie spełniam przesłanek, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1).  

 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/551/2022 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

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

nazwa (firma) / imię, nazwisko podmiotu 

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

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

pełny adres siedziby / adres miejsca zamieszkania podmiotu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie dokonałem przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, 
której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje 
się, że nie dokonam takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, 
której dotyczy wniosek o pomoc. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(podpis podmiotu lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu) 
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