
UCHWAŁA NR I/227/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XI/208/16 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy 

Lubawka w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), 
art. 4 ust. 1,  art.5  i  art. 13  pkt 2  ustawy  z  dnia  20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektór
ych innych  aktów  prawnych  (tekst  jednolity  Dz. U. z  2011 r., nr  197,  poz.  1172  ze  zm.) w związku z art.
7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) 
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/208/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie 
Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załączniki od nr 1 do nr 4 oraz nr 6 do uchwały, zgodnie z brzmieniem załączników do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
  w Lubawce:

W. Zabiegło

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 617



 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr I/227/2017 
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 26 stycznia 2017 roku    

 
 

 
.....................................................................            
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 
     

......................................................................   
 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)    
 
 
....................................................................       
(identyfikator NIP)    
 
 
        

                                                                                        Burmistrz Miasta Lubawka 
                                                                                        Plac Wolności 1 
  
                                                                                         58-420 Lubawka  
 
        
 
 

Oświadczenie 
O wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis 
 
- oświadczam, że na dzień ........................................stan zatrudnienia pracowników  
w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Gminy Lubawka  
w przeliczeniu na pełne etaty wynosił ............... etatów. 
 

 

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

     data                     podpis przedsiębiorcy  
                                                                                          lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr I/227/2017 
Rady Miejskiej  w Lubawce 
z dnia 26 stycznia 2017 roku    
 

 
....................................................................   
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)             

       
         

 
.....................................................................      
 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 
 
 
....................................................................       
(identyfikator NIP)                                                                                                                                     
                        
                                                                                        Burmistrz Miasta Lubawka 
                                                                                        Plac Wolności 1 
   
                                                                                         58-420 Lubawka  
 
        
 
 

O ś w i a d c z e n i e 

              O wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis 

 
 
- oświadczam, że w wyniku przeprowadzenia nowej inwestycji na nieruchomości, 

położonej                  w ........................ przy ul. ................................................. 

........................................................ utworzyłem ................ nowych miejsc pracy.  

 

 
 
 
 

.........................................                                                   ...................................................... 
     data                                          podpis przedsiębiorcy  
                                          lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr I/227/2017 
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 26 stycznia 2017 roku    

 
 
......................................................................            
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 
     

......................................................................   
 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   
 
  
....................................................................       
(identyfikator NIP)    
   
 

                                     Burmistrz Miasta Lubawka 
                                                                                        Plac Wolności 1 
  
                                                                                         58-420 Lubawka  
 
        
 
         
      

Informacja o stanie zatrudnienia 
 

O wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis 
 

 

- oświadczam, że w ........... roku średnie miesięczne zatrudnienie nowo zatrudnionych 
pracowników w ........roku.......wyniosło...........w przeliczeniu na osoby zatrudnione w 
pełnym wymiarze czasu pracy.  
 
 
Do niniejszego oświadczenia załączam: 

- kopie deklaracji ZUS DRA za 12 miesięcy 

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

     data                        podpis przedsiębiorcy  
                                lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr I/227/2017 
Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia  26 stycznia 2017 roku    
 

               
 
.....................................................................             
 (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 
     

......................................................................   
 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)    
               
....................................................................       
(identyfikator NIP)   
 
 
                            Burmistrz Miasta Lubawka 
                                                                                        Plac Wolności 1 
  
                                                                                         58-420 Lubawka  
 
       
 
 
 
Informacja o wielkości powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej                      

w związku z nową inwestycją 
 

   O wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji  i tworzenia nowych miejsc 
pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis 
 

 

- oświadczam, że wielkość powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, 
która stanowi podstawę wysokości opodatkowania, wynosi ............................... m2. 
 

 

 

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

     data              podpis przedsiębiorcy  
             lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr I/227/2017 
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 26 stycznia 2017 roku    

 
 
......................................................................            
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 
     

......................................................................   
 (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   
 
  
....................................................................       
(identyfikator NIP)      
 

                                     Burmistrz Miasta Lubawka 
                                                                                        Plac Wolności 1 
  
                                                                                         58-420 Lubawka  
 
        
              

Informacja o stanie zatrudnienia 
 

O wykonaniu obowiązku wynikającego z § 4 uchwały w sprawie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis 
 

 

- oświadczam, że zatrudnienie pracowników w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą przez 
.............................................................................................................................................
... 
przedstawia się następująco: 
 
Lp. zatrudnienie pracowników przed 

złożeniem wniosku o zwolnienie                
z podatku od nieruchomości 

Przyrost zatrudnienia powodujący 
zwolnienie z podatku od nieruchomości 

Ogółem stan 
zatrudnienia 

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

     data                        podpis przedsiębiorcy  
                                lub osoby upoważnionej 
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