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Załącznik do Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 22 marca 2017 r. 

Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości 

W oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Łomży Nr 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części 

zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach 

programu pomocy de minimi, wnoszę o zwolnienie z opłat podatku od nieruchomości na okres  

..................................................... z tytułu: 

 

□ rozpoczęcia prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej na terenie 

Miasta Łomża 
 

□ nowo nabytych budynków i budowli  przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności 

produkcyjnej lub usługowej. 
(zaznaczyć właściwą/właściwe pozycję poprzez postawienie znaku X) 

 

 

W związku z powyższym ubiegam się o zwolnienie od podatku od nieruchomości położonej 

w Łomży przy ul. .......................................................... 
 

□………………..m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej; 
 

□………………..zł wartości budowli. 
(zaznaczyć właściwą/właściwe pozycję poprzez postawienie znaku X oraz wpisanie wymaganej liczby) 

 

 

  

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

 /data i podpis/ 
W załączeniu : 

1) tytuł prawny do nieruchomości; 

2) wypis  z  KRS  lub  zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 

3) informacje  i  zaświadczenia  o których mowa w art. 37 ust. 1  ustawy z dnia  30  kwietnia 2004 r.  o postępowaniu  

w sprawach  dotyczących pomocy  publicznej  (t.j. Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  59,  poz. 404, z późn. zm.): 

a) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia/oświadczenia 

o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,  jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje  niezbędne  do udzielenia pomocy  de minimis, dotyczące w szczególności   wnioskodawcy 

i prowadzonej   przez   niego działalności  oraz  wielkości  i  przeznaczenia  pomocy publicznej otrzymanej  

w odniesieniu  do tych samych kosztów kwalifikujących się  do  objęcia  pomocą,  na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc   de  minimis  -  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  do rozporządzenia  Rady  Ministrów  

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  informacji  przedstawianych  przez podmiot ubiegający się o  pomoc  de 

minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 276), 

4) oświadczenie,  zawierające  zobowiązanie  do prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości  objętej  

zwolnieniem przez cały okres jego  trwania oraz że nieruchomość, ani żadna jej część, nie będzie w tym  okresie 

wynajęta, wydzierżawiona, zbyta lub oddana w użytkowanie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz 

innego podmiotu; 5) oświadczenie  o  nieprowadzeniu  działalności gospodarczej  w okresie jednego  roku  przed  

dniem  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej, w  związku  z którą wnioskodawca ubiega się o zwolnienie na 

podstawie niniejszej uchwały; 

6) oświadczenie,  że  podmiot nie powstał w wyniku przekształcenia  bądź połączenia lub podziału innych 

podmiotów gospodarczych; 

7) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Łomża z jakiegokolwiek tytułu 
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