Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/251/2018

Rady Miasta Imielin
z dnia 28 lutego 2018 r.

..................................................................…
(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres podatnika)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA
Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
w ramach pomocy de minimis

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Imielin Nr ………………. z dnia ………………. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach pomocy de minimis zgłaszam zamiar korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości

(oznaczenie przedsiębiorcy)

(siedziba lub miejsce zamieszkania)

...........................................................................
(przedmiot działalności/PKD)

.............................................................................
(miejsce prowadzenia działalności)

...........................................................................
(NIP)

.............................................................................
(REGON)

....................................……………………...................................
(pieczęć i podpis podatnika)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/251/2018

Rady Miasta Imielin
z dnia 28 lutego 2018 r.
..................................................................…
(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres podatnika)

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że spełniam warunki określone w wyżej wymienionej uchwale do uzyskania
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

....................................……………………...................................
(pieczęć i podpis podatnika)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/251/2018
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 lutego 2018 r.
..................................................................…
(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres podatnika)

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

OŚWIADCZENIE
Niniejszym zobowiązuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/jego części*
objętym zwolnieniem przez cały okres trwania zwolnienia oraz oświadczam, że budynek ani żadna jego
część

nie

będzie

w

tym

okresie

wynajęta,

wydzierżawiona,

zbyta,

oddana

w użytkowanie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz innego podmiotu.

....................................……………………...................................
(pieczęć i podpis podatnika)

*podkreślić właściwe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/251/2018
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 lutego 2018 r.
..................................................................…
(pieczęć nagłówkowa lub imię, nazwisko i adres podatnika)

BURMISTRZ MIASTA IMIELIN
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że w roku w którym korzystam ze zwolnienia oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat nie otrzymałem/otrzymałam* pomocy de minimis, ani pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.

....................................……………………...................................
(pieczęć i podpis podatnika)

*podkreślić właściwe

