
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  
Nr IX/62/2015 z dnia 28.05.2015r. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY 

REGIONALNEJ NA WSPIERANIE INWESTYCJI POCZ ĄTKOWYCH  LUB 
TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWI ĄZANYCH Z INWESTYCJ Ą 

POCZĄTKOW Ą 
 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 
Nazwa 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Siedziba  
………………………………………………………………………………………………….. 
NIP 
…………………………………………………………………………………………………... 
REGON 
…………………………………………………………………………………………………... 
Symbol PKD i opis  prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres korespondencyjny 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Wielkość przedsiębiorcy1 (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat) 
□ mikroprzedsiębiorca 
□ mały przedsiębiorca 
□ średni przedsiębiorca 
□ inny przedsiębiorca 
osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy…………………………………………. 
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 
2. Zamiar przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat) 
□ pomoc na wspieranie inwestycji początkowej 
□ pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową 
3. Dane nowej inwestycji:  
Rodzaj inwestycji2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Opis inwestycji………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                 
1 określona zgodnie z zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu 
(Dz.U.UE.L.187 z dnia 26 czerwca 2014 r.) 
2 Utworzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacja 
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadnicza 
zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, 
który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez 
inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą. 



…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja: 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
Data rozpoczęcia inwestycji …………………………………………………………………… 
 
Planowana data zakończenia inwestycji……………………………………………………….. 
 
Wykaz szacowanych kosztów projektu 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj pomocy oraz kwota finansowania publicznego, potrzebna do realizacji projektu 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nowa inwestycją: 
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji3 
Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy …………………………………………… 
Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł……………………………………….. 
5. Przedsiębiorca wskazany w pkt 1 zobowiązuje się do informowania tut. Organu 

podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania 
ze zwolnienia (w szczególności o nie zakończeniu inwestycji w terminie), oraz do 
dostarczenia wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości – na wezwanie organu. 

6. Przedsiębiorca do wniosku załącza: 
1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia, 
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/ wypis z ewidencji działalności 

gospodarczej, 
3) zobowiązanie do pokrycia przynajmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych 

przedsiębiorcy4 - na druku stanowiącym załącznik nr 8 do Uchwały, 
4) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej co 

najmniej przez 3 lata/ 5 lat* - na druku stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały, 
5) zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 3 lata/ 5 

lat * od dnia ich utworzenia  – na druku stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały, 
6) Inne dokumenty (podać jakie): 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………… 
         podpis i pieczęć wnioskodawcy                                   

 

                                                 
3 Średnie zatrudnienie z ostatnich 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację 
inwestycji. 
4 Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 uchwały 


