Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 191/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

Miejsce i Data:

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy (wnioskodawcy)

Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK
O udzielenie pomocy de minimis
Na zasadach określonych w Uchwale Nr ..................... 2007
Rady Miasta Płocka z dnia ........................ 2007
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Treść wniosku:
(proszę wskazać formę nowej inwestycji, np. zakup nieruchomości niewykorzystywanej na działalność gospodarczą
przez okres dwóch lat, jej adres i powierzchnię, która podlegałaby zwolnieniu z podatku od nieruchomości)

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233§ 1 Kodeksu karnego: „kto
składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat)
o ś w i a d c z a m, że dane zawarte w niniejszym wniosku oraz w jego załącznikach są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją ww programu pomocy
de minimis.

.................................................................
Podpis przedsiębiorcy (wnioskodawcy) lub
osoby uprawnionej do jego reprezentowania

Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskowaną pomocą de minimis:

Imię i Nazwisko:

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

Stanowisko służbowe:

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

Tel:

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

Fax: ............................................................

e-mail: ................................................................

Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający dokonanie (w tym realizację) nowej inwestycji;
2. Informacja dotycząca planowanych do utworzenia miejsc pracy;
3. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat, w tym zaświadczenie o pomocy
de minimis;
4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz danin publicznych wobec właściwego
Urzędu Skarbowego (mogą być kopie dokumentów);
5. Inne dokumenty, które wg Wnioskodawcy mogą mieć znaczenie przy rozpatrywniu wniosku.

Uwaga!
Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Załączniki wymienione we wniosku są niezbędne do jego rozpatrzenia. Wnioski bez kompletu załączników
nie będą rozpatrywane.
Formularz wniosku oraz formularze załączników wymienionych w pkt 2 i 3 dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu i Budżetu, Oddział Podatków i Opłat,
Stary Rynek 1, piętro I, pokój 134, tel. 24 36 71 525.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 191/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku
Załącznik do Wniosku
o udzielenie pomocy de minimis

Miejsce i Data:

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy (wnioskodawcy)

INFORMACJA
dotycząca planowanych do utworzenia miejsc pracy

W okresie …..…........................ miesięcy od dnia złożenia wniosku utworzę na terenie miasta Płocka
od ….................... do …................… nowych miejsc pracy w związku z uruchomieniem działalności
gospodarczej na nowej inwestycji.

Średni stan zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na pełne etaty na dzień
złożenia wniosku wynosi ……….. osób.

…………………………………………………………
Podpis przedsiębiorcy (wnioskodawcy)
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 191/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

Miejsce i Data:

INFORMACJA
o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat
A. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy (wnioskodawcy):

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy:
województwo: ........................................................................................................................................
powiat: ...................................................................................................................................................
gmina: ....................................................................................................................................................
miejscowość: .........................................................................................................................................
2. Adres siedziby przedsiębiorcy:
ulica: ......................................................................................................................................................
nr domu / lokalu: ...................................................................................................................................
3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): .......................................................................................
4. Klasa rodzaju podstawowej działalności (PKD)i: .........................................................................
5. Forma prawna przedsiębiorcy: (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
................................................................................................................................................................
6. Wielkość przedsiębiorcyii (mikroprzedsiębiorca, przedsiębiorca mały, przedsiębiorca średni, inny)
................................................................................................................................................................

B. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczam, że suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie z art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr

123, poz. 1291), otrzymana w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia niniejszej
informacji, tj. od dnia ………...……………........…….… do dnia ............…………….………………………
wynosi brutto ………………………… zł, co stanowi ………………………… euroiii.
Na sumę tę składa się następująca pomoc:

Lp

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymania pomocy

Nr decyzji lub
umowy

Wartość
pomocy w PLN

Wartość pomocy
w EURO

1
2
3
4
5

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczania do Oddziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Płocka (Stary
Rynek 1, piętro I, pok. 134 tel: tel. 24 36 71 525) kopi zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu
złożenia niniejszej informacji do ostatniego dnia przysługującego zwolnienia z podatku od nieruchomości.

…………………………………………………………
Podpis przedsiębiorcy (wnioskodawcy)
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

i

wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U. Nr 33, poz.

289, ze
m.).
ii

w rozumieniu rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001r. oraz L 063 z 28.02.2004r.) oraz wz. z Zaleceniem Komisji
2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 roku dot. definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003):

iii

Kryteriami wpływającymi na zakwalifikowanie przedsiębiorcy do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest wielkość zatrudnienia w
przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego oraz wartość rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej
z ostatniego zatwierdzanego okresu obrachunkowego.
Zgodnie z powyższym:
- mikroprzedsiębiorcą jest ten kto zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego nie więcej
niż 10 osób a wartość rocznej sumy bilansowej z ostatniego zatwierdzanego okresu obrachunkowego nie przekracza równowartości przekracza 2
mln €
- małym przedsiębiorcą jest ten kto zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego nie
więcej niż 50 osób a wartość rocznej sumy bilansowej z ostatniego zatwierdzanego okresu obrachunkowego nie przekracza równowartości 10
mln €
- średnim przedsiębiorcą jest ten kto zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego nie
więcej niż 250 osób a wartość rocznej sumy bilansowej z ostatniego zatwierdzanego okresu obrachunkowego nie przekracza równowartości
50 mln € e przekracza 50 mln € i/lub 43 mln €
należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

