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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 11 października 2019 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) dokonuje się sprostowania błędu, jaki
wystąpił w uchwale nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r. w sprawie
preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 19 września 2019 r. pod poz. 2918, polegającego
na pominięciu w publikacji załącznika do przedmiotowej uchwały.
Treść załącznika do uchwały nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka stanowi
załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Wojewoda Opolski
Adrian Czubak
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Załącznik do obwieszczenia
Wojewody Opolskiego z dnia 11 października 2019 r.

Załącznik do uchwały nr 71/XI/2019
Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY de minimis W FORMIE
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
na warunkach określonych Uchwałą Nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 września 2019
roku w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Praszka, w związku ze spełnieniem warunków wynikających z § 1 / § 2 pkt 1 / § 2 pkt 2, / § 2 pkt 3 *
Uchwały (*niepotrzebne skreślić), tj.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W wyniku czego zostały utworzone nowe miejsca pracy w ilości …………………………...................
Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy:
1. Imię i nazwisko / firma
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania / siedziba firmy
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………………..
5. REGON ………………………………………………………………………………………..
6. Nr telefonu …………………………………………………………………………………….
7. Adres inwestycji
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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8. Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej/rozpoczęcia użytkowania obiektów wskazanych
w § 2 pkt 1 -3
…………………………………………………………………………………………………
Termin utworzenia nowych miejsc pracy …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Obowiązujący przedsiębiorcę ubiegającego się o przyznanie zwolnienia limit pomocy
de minimis …………….…
Wielkość uzyskanej pomocy de minimis (w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch
poprzedzających go latach podatkowych: …………….…
Oświadczam, iż
Nazwa podmiotu
udzielającego
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

Krajowa
podstawa
prawna
pomocy

Unijna
podstawa
prawna
pomocy

Nr decyzji
lub umowy

Forma
pomocy

Wartość
pomocy
brutto
w EURO

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskana przez podmioty powiązane
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty
połączone lub przejęte
Suma uzyskanej pomocy de minimis
Pozostały do wykorzystania limit pomocy de minimis
Kwota do wykorzystania

w EURO
w PLN
w PLN

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy ubiegającego się
o zwolnienie:

………………………………………………………………………………………………….
Data ………………………….

