
        Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLVII/426/2014 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 13 października 2014 roku 

............................................................. 
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/ 
 
………………………………………. 
/adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy/ 

 

 

  Burmistrz Miasta Nowy Targ 

     

 
Zgłoszenie 

 
Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na warunkach określonych uchwałą Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od ..................... do ................... 

w związku z inwestycją powodującą powstanie nowych miejsc pracy. 

 
I.  Podstawowe informacje o przedsiębiorcy:  

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/….......................................................................... 

2. REGON …………………………........PKD ……………………………………………. 

3. Forma prawna prowadzonej działalności ………………………………………………... 

4. Rodzaj i opis prowadzonej działalności ………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. Numery telefonów kontaktowych....................................................................................... 

6. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

II.  Informacje dotyczące inwestycji 
 



1. Adres inwestycji, obręb, nr działki 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Opis inwestycji 

 ……...…………………………………………………….……………………… 

 ……………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………….…………………

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

3. Data rozpoczęcia  inwestycji 

 …………………………………………………………………………………… 

4. Data zakończenia inwestycji 

………………………………………………………………………………… 

III.  Dane dotyczące stanowisk, na których zatrudniono nowych pracowników 

1. Informacje dotyczące nowozatrudnionych osób 

Lp. Imi ę i nazwisko Stanowisko Okres zatrudnienia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



II.  Załączniki do zgłoszenia* 

1. Odpis z KRS  lub wydruk z CEIDG 

2. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia: 

- ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa za okres 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc rozpoczęcia inwestycji; 

- ZUS ZUA dla osób nowo przyjętych; 

- ZUS RCA – imienny wykaz miesięczny za okres 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc rozpoczęcia inwestycji; 

- Umowy o pracę zawarte z nowozatrudnionymi pracownikami 

 3.       Dokumenty potwierdzające rozpoczęcia i zakończenie inwestycji 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych (art. 233 k.k.) 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

.....................................      …………………………………… 

/miejscowość i data/      /pieczęć  i podpis zgłoszeniodawcy/ 

 
 

 
 

*wszystkie załączniki winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
przedsiębiorcę składającego zgłoszenie lub upoważnioną osobę 

 
 
 


