
UCHW ALA NR XVIII/130/16
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XVII/124/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
25 maja 2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy
de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/124/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 maja
2016 roku w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis
(Dziennik Urzydowy Wojewodztwa Lodzkiego z 2016 r. poz.2628 ) wprowadza siy
nastypujqce zmiany:

1) zalqcznik Nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreSlone w zalqczniku Nr 1 do niniejszej
uchwaly;

2)zalqcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreSlone w zalqczniku Nr 2 do niniejszej
uchwaly.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojewodztwa Lodzkiego.



Za1llcznik nr 1
do uchwaly nr XVI [[/130116
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 20 I6 r.

PIac Pilsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Zgtaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis na podstawie § lust. 1 uchwaty nr z dnia 25 maja 2016 r.
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis, w
wyniku real izacj i nowych inwestycji na nieruchomosci potozonej w Rawie Mazowieckiej, w obrybie ,
dziatka (i) nr .

Na podstawie § 1 ust. 1, w zwiqzku z § 7 ww. uchwaty, oswiadczam, ze:

1. Rozpoczycie realizacji nowej inwestycji nastqpito w dniu: 20 r.

2. Zakonczenie realizacji nowej inwestycji nastqpito w dniu: 20 r.

3. Naktady poniesione na realizacjy nowej inwestycji wyniosly zt.

4. Pomoc na realizacjy nowej inwestycji z innych srodk6w publicznych wyniosta zt.

5. Zobowiqzujy siy do utworzenia co najmniej nowego (nowych) miejsca (miejsc) pracy zwiqzanych z

realizacjq nowej inwestycji w okresie 3 miesiycy od daty dokonania niniejszego zgtoszenia.

6. Zobowiqzujy siy do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 3 lata od dnia uzyskania
zwolnienia.

7. Srednie miesiyczne zatrudnienie z ostatnich 12 miesiycy* poprzedzajqcych miesiqc, w kt6rym rozpoczytazostata
realizacja nowej inwestycji wynosi etat6w (etatu).

8. Przewidywane dwuletnie koszty zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy wyniosq



a) z wylqezeniami, 0 ktoryeh mowa wart. 1 rozporzqdzenia Komisji (UE) or 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkejonowaniu Unii Europejskiej do pomoey de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

b) z prowadzeniem dzialalnosei handlowej hurtowej i detalieznej, okreslonej w sekeji G, prowadzeniem dzialalnosei
zwiqzanej z zakwaterowaniem i uslugami gastronomieznymi, okreslonej w sekeji I oraz dzialalnosei finansowej i
ubezpieezeniowej, okreslonej w sekeji K, 0 ktoryeh mowa w zalqezniku do rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikaeji Ozialalnosei (PKO) (Oz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z poin.
zm.)

Zalqezniki:

1. dokumenty potwierdzajqee rozpoezyeie realizaeji nowej inwestyeji, 0 ktoryeh mowa w § 2 pkt 2 ww. uehwaly;

2. dokumenty potwierdzajqee zakonezenie realizaeji nowej inwestyeji, 0 ktoryeh mowa w § 2 pkt 3 WW. uehwaly;

3. dokumenty potwierdzajqee poniesienie nakladow na realizaejy nowej inwestyeji, 0 ktoryeh mowa w § 2 pkt 7 ww.
uehwaly (np. faktury, raehunki, akty notarialne nabyeia nieruehomosei);

4. zaswiadezenia 0 pomoey de minimis, jakie otrzymal podatnik w roku, w ktorym ubiega siy 0 pomoe oraz w eiqgu 2
poprzedzajqeyeh go lat albo oswiadezenie 0 wielkosei pomoey de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oswiadezenie 0 nieotrzymaniu takiej pomoey w tym okresie;

5. zaswiadezenia 0 pomoey de minimis w rolnietwie lub w rybolowstwie, jakie otrzymal w roku, w ktorym ubiega siy 0

pomoe oraz w eiqgu 2 poprzedzajqeyeh go lat albo oswiadezenia 0 wielkosei pomoey de mi-nimis w rolnietwie lub w
rybolowstwie otrzymanej w tym okresie, albo oswiadezenia 0 nieotrzymaniu takiej pomoey w tym okresie;

6. formularz informaeji przedstawianyeh przez podmioty ubiegajqee siy 0 pomoe de minimis zgodnie z wzorem
okreslonym w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marea 2010 r. w sprawie zakresu informaeji przedstawianyeh
przez podmiot ubiegajqey siy 0 pomoe de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z poin. zm.);

7. dokumenty rozliezeniowe skladane do Zakladu Ubezpieezen Spoleeznyeh (deklaraeje rozliezeniowe, raporty
miesiyezne), potwierdzajqee poziom zatrudnienia z ostatnieh 12 miesiyey* poprzedzajqeyeh miesiqe, w ktorym
rozpoezyto realizaejy nowej inwestyeji.

* W przypadku przedsiybiore6w prowadzqeyeh dzialalnosc w okresie kr6tszym nit 12 miesiyey - srednie zatrudnienie
z okresu dzialalnosei przedsiybiorey.

(piecz'ltka i pod pis podatnika tub osoby uprawnionej do

reprezentowania podatnika)
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Zal~czoik or 2
do uchwa-ty nr XVIII/130/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Plac Pilsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

W zwi,!zku z dokonanym w dniu zgloszeniem 0 zamiarze korzystania z pomocy de minimis na podstawie § I
ust. 1 uchwaly or z dnia 25 maja 2016 r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zwolnien od podatku od
nieruchomosci w ramach pomocy de minimis, w wyniku realizacji nowych inwestycji na nieruchomosci polozonej w
Rawie Mazowieckiej, w obrybie , dzialka(i) nr , oswiadczam, ze:

1. Na podstawie § 1 ust. I, w zwi,!zku z § 7 pkt 5-6 ww. uchwaly, spelniam warunki do zwolnienia, to jest:

a) w okresie od .20 r. do 20 r. utworzone (ych) zostalo nowe (nowych) miejsce
(miejsca, miejsc) pracy, na podstawie um6w 0 pracy, w pelnym wymiarze czasu pracy, co potwierdzam zal,!czonymi
kserokopiami um6w 0 pracy,

b) na nowo utworzonych miejscach pracy zatrudnione zosta-ty osoby, na stanowiskach, kt6rych wykaz i przewidywane
dwuletnie koszty zatrudnienia oraz pomoc z innych srodk6w publicznych przedstawia ponizsza tabela:

Przewidywa-na
pomoc na nowo
utworzone miejsca
pracy z innych
srodkow
publicznych

Obowiljzkowe sklad~
zwiljzane z
zatrudnieniem

Data
Lp. zatrud-

nienia

Okres
zatrud-
nienia

azwa stanowiska/
nowo utworzonego
m iejsca pracy oraz
imi~ i nazwisko
pracownika

Przewidywane dwuletnie koszty zatrudnienia na nowo
utworzonych miejscach pracy za rok ,w tym:

Wynagrodzenie brutto

i 1-
j



2. Zobowi'lzujy siy niezwlocznie powiadomic 0 mozliwosci przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w
okresie objytym zwolnieniem.
3. Pomoc de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomosci nie jest zwi'lzana z wy1'lczeniami, 0 kt6rych
mowa wart. I rozporz'ldzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Oz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

4. Nieruchomosc lub jej CZySCobjyta zwolnieniem od podatku od nieruchomosci nie jest zwi'lzana z prowadzeniem
dzialalnosci handlowej hurtowej i detalicznej, okreslonej w sekcji G, prowadzeniem dzialalnosci zwi'lzanej z
zakwaterowaniem i uslugami gastronomicznymi, okreslonej w sekcji I oraz dzialalnosci finansowej i ubezpieczeniowej,
okreslonej w sekcji K, 0 kt6rych mowa w za1'lczniku do rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Ozialalnosci (PKO) (Oz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z p6in. zm.).

5. Nie zalegam z zaplat'l zobowi'lzan wobec budzetu Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, Urzydu Skarbowego, Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych z jakichkolwiek tytu16w.

6. Zobowi'lzujy siy utrzymac nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia.

(piecz"ltka i podpis podatnika lub osoby uprawnionej do reprezentowania

podatnika)


