
WZÓR WNIOSKU WYMAGANEGO DO ZŁOŻENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 

RAMACH ZASADY DE MINIMIS 
 

                      Gryfino dnia ………………………. 

……………………………….. 

(NAZWA PRZEDSIĘBIORCY) 

………………………………… 

                  (NIP) 

……………………………………………. 

(ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY) 

 

        BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
          GRYFINO 
 
Na podstawie Uchwały Nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 

roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 

Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 75 poz. 1205 z dnia 22 

czerwca 2007 roku  

Wnioskuję 
O udzielenie mi zwolnienia z podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na1: 

1. wybudowanie nowych obiektów związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą; 

2. zakup istniejącego już przedsiębiorstwa, przy czym za teki nie uważa się 
przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia, podziału, 
zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej; 

3. rozbudowie istniejącego już przedsiębiorstwa; 
4. powiększenie stanu zatrudnienia o …… pracowników; 
5. w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osobę 

bezrobotną. 
 

                                                 
1 Właściwe zakreślić  



Jednocześnie oświadczam, co następuje: 
1. Spełniam warunki do uzyskania pomocy de minimis; 
2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ udzielający pomocy o 

możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy; 
3. Jestem świadomy wyłączeń programowych w ubieganiu się o pomoc 

publiczną: 

  udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z 
produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów 
wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską; 

  udzielanej w dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest 
bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, 
utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
eksportowej; 

  uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej 
przed towarami przywożonymi. 

4. Stan prawny moich nieruchomości2: 

  własność; 

  współwłasność; 

  użytkowanie wieczyste; 

  dzierżawa lub najem; 

  inne  
5. Zatrudniam na dzień złożenia wniosku …… pracowników, w tym w 

niepełnym wymiarze czasu pracy ….. osób. 
6. Podlegam następującym podatkom lokalnym w innych gminach3: 

  Podatek od nieruchomości; 

  Podatek od środków transportowych; 
7. Informuję, iż poniosłem/zamierzam ponieść nakłady inwestycyjne w 

ramach budowy nowego przedsiębiorstwa, nabycia lub rozbudowy 
istniejącego przedsiębiorstwa w kwocie wynoszącej …………. zł. 

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 
3 niepotrzebne skreślić 



 
Składam informację o pomocy publicznej otrzymanej przeze mnie w okresie 6 
kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis. 
 
 
……………………….. 
  (miejscowość i data)    …………………………………….. 

       (Pieczęć i podpis przedsiębiorcy)  

 


