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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE 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 Łomży z dnia ...........-…….….-…….…. (dzień-miesiąc-rok) 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

na terenie miasta Łomża.   

Informacje szczegółowe dotyczące planowanej inwestycji  zamieszczone są poniżej. 

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 rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440: 
 

 

 
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 s. 1, L 156 z 20.06.2017 s. 1, L 215 z 07.07.2020 s. 3) – należy zaznaczyć właściwą pozycję 

znakiem „X” : 
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☐ 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 
(należy podać formę prawną podmiotu) : 

II.  ZAMIAR PODMIOTU 
– należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 
 
☐ pomoc na wspieranie nowych inwestycji; 
 
☐ pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową; 

III. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 
1. Rodzaj inwestycji początkowej w rozumieniu definicji zawartej w § 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 oraz pomoc na infrastrukturę lokalną 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343): 
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2. Opis projektu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Lokalizacja projektu: 
/Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja początkowa: adres, obręb, numer działki, 

powierzchnia gruntu/ 
 

 

 

 

 
4. 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 oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) : 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. Rodzaj pomocy oraz kwotę finansowania publicznego, potrzebnego do realizacji projektu: 
 

 

 

 

 
6. Data rozpoczęcia inwestycji: 
 

 

 
7. Planowana data zakończenia inwestycji 
 

 

☐ Oświadczam, że inwestycja początkowa nie będzie związana z rodzajem działalności gospodarczej określonym w § 6   

uchwały – należy zaznaczyć pozycję znakiem „X” 

☐ 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 
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zwolnienia z podatku od nieruchomości (na wezwanie organu) - należy zazanczyć pozycję znakiem "X" 

IV. DANE DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ 

POCZĄTKOWĄ 
1. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji 
(średnie zatrudnienie z ostatnich 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację 

inwestycji): 
 

 

 

 

 
2. Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy w związku z inwestycją początkową: 
 

 

 

 
3. Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w związku z inwestycją początkową: 
(ustalony zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 i § 6 ust. 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 oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 

2020 r. poz. 2343): 
 

 

 

 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA 
– należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 
 

☐bieżąca deklaracja składana do GUS w zakresie zatrudnienia 

☐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., publ. Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) – na druku 

nr 1 

☐zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w Łomży przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji (w 

przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 stycznia 2015 r., publ. Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) – na druku nr 2 

☐zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia 

stanowiska (w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – zgodnie z § 

12 ust. 1 pkt 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., publ. Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 

2343) – na druku nr 3 

☐ inne dokumenty (należy wskazać jakie): 

 

 

........................................... ....................................................................................... 
(miejscowość, data) (podpis podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

podmiotu) 
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Druk nr 1 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

DEKLARACJA 

W wykonaniu obowiązku wynikającego 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 

oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) 

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub 

zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych. 

  

....................................................... ............................................................................................................ 
(miejscowość, data (podpis podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 
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Druk nr 2 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

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 

oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) 

- zobowiązuję się do utrzymania inwestycji w Łomży przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co 

najmniej 3 lat od daty zakończenia jej realizacji. 

  

....................................................... ............................................................................................................ 
(miejscowość, data (podpis podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 
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Druk nr 3 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

DEKLARACJA 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 1 pkt 4 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 

oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343) 

- zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową 

przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat od dnia pierwszego 

obsadzenia stanowiska. 

  

....................................................... ............................................................................................................ 
(miejscowość, data (podpis podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) 
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                                                                                                      Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

                                                                                                      Rady Miejskiej Łomży 

                                                                                                      z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 1 lit. b) uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża 

-  oświadczam, że w dniu ........................................ (dzień-miesiąc-rok) została zakończona inwestycja 

początkowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1…....... uchwały.  

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

1 Należy wpisać odpowiedni numer punktu /litery/ z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy 

wykazanej w formularzu zgłoszeniowym. 
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                                                                                                       Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

                                                                                                        Rady Miejskiej Łomży 

                                                                                                        z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 1 lit. c uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża. 

Oświadczam, że wartość inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt1 ...... uchwały wynosi łącznie 

…………………………….................. zł. 

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną wynoszą łącznie 

……………………………………………………… zł, (w załączeniu wyszczególnienie poszczególnych 

grup kosztów, 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 oraz pomoc na infrastrukturę 

lokalną (Dz.U. z 2019 r. poz. 297, z 2020 r. poz. 2343). 

Udział własny w kosztach kwalifikowanych wynosi …………………………………………., co stanowi 

…………… % kosztów kwalifikowanych. 

Kwota wskazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych po dniu złożenia 

zamiaru 

korzystania z pomocy publicznej. 

Do oświadczenia załączam zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych. 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

1 Należy wpisać odpowiedni numer punktu /litery/ z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy 

wykazanej w formularzu zgłoszeniowym. 
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                                                                                                    Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży  

                                                                                                   z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 2 lit. a) uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża 

-  oświadczam, że w dniu .......................................... (dzień-miesiąc-rok) utworzono ............... nowych miejsc 

pracy związanych z inwestycją początkową, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt1 .......... uchwały. 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

1 Należy wpisać odpowiedni numer punktu /litery/ z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy 

wykazanej w formularzu zgłoszeniowym. 
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 Załącznik Nr 5 do uchwał Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 2 lit. b) uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża 

-  oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty płacy pracowników w liczbie ..................., zatrudnionych 

w związku z realizacją inwestycji początkowej, na nowo utworzonych miejscach pracy, o których mowa w § 

2 ust. 1 pkt1 ……... uchwały, będą wynosiły łącznie ..................................................... zł. 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

1 Należy wpisać odpowiedni numer punktu /litery/ z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy 

wykazanej w formularzu zgłoszeniowym. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że ................................................................................................................* nie jest 

przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 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 str. 1, L 

156 z 20.06.2017 str. 1, L 215 z 07.07.2020 str. 3). 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża 

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

6 uchwały. 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

  

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

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, str. 1, L 

156 z 20.06.2017 str. 1, L 215 z 07.07.2020 str. 3). 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 349/XXXIV/21 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)  

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy )  

 PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie 

miasta Łomża - oświadczam, że na dzień .................................... (dzień-miesiąc-rok) stan zatrudnienia 

w przedsiębiorstwie na terenie miasta Łomża, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ........................ 

etatów (w tym .............. pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji początkowej). 

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

(data)  (podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 


