Załącznik nr 1
do uchwały nr ……………
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia ………………

Nr wniosku
(wypełnia Wydział Podatków i Opłat)

Wniosek o przyznanie
zwolnienia od podatku od nieruchomości
1.Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko Podatnika

2. Pełny adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Nr telefonu i faksu
4. Adres e-mail, adres strony internetowej

5. Pełne dane pełnomocnika (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu) lub osoby odpowiedzialnej ze strony
przedsiębiorcy za sprawy dot. niniejszego wniosku, upoważnionej do kontaktów z Urzędem Miasta

6. Wielkość przedsiębiorcy ¹ (właściwe zaznaczyć)*
O mikroprzedsiębiorca
O

przedsiębiorca mały

O

przedsiębiorca średni

O

inny przedsiębiorca

7.

Forma prawna przedsiębiorcy ² (wpisać właściwy kod) *

8.

Klasa rodzaju działalności PKD *

¹ W rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/
(Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008)
² Wpisać właściwy kod: 1.A – przedsiębiorstwo państwowe; 1.B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.C – jednoosobowa
spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej; 1.D – spółka akcyjna albo
spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe
lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak, przedsiębiorcy dominujący
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 2 – przedsiębiorca nie należący do kategorii określonych
kodem od 1.A do 1.D.

9. Numery:
NIP:

REGON *:
10. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz.
1031 z późniejszymi zmianami)*

11. Charakter planowanego remontu

12. Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia oraz miejsce realizacji remontu

13. Rodzaj planowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem

14. Przedkładane załączniki

Jastrzębie-Zdrój, dnia …...……………………

………..…………………………………………….
Podpis wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego

* - wypełnia wyłącznie podatnik prowadzący działalność gospodarczą

Załącznik nr 2
do uchwały nr ………..
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia ………………….

Nr wniosku
(wypełnia Wydział Podatków i Opłat)
………………………………………………………..
Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko
………………………………………………………..
Adres siedziby lub zamieszkania
………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wydział Podatków i Opłat
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REMONTU
Zawiadamiam, iż z dniem ……………….. 20… r. została zakończona renowacja
elewacji budynku położonego przy ………………………………………………………….
/ adres inwestycji /

…………………………………………………………………………..w Jastrzębiu-Zdroju.
Zgłaszam do odbioru wykonanie prac, przedstawionych we wniosku z dnia
……………………... o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
/data na wniosku/

……………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Wypełnia Urząd Miasta

TERMIN ODBIORU: ………………………………………………………………
Zawiadomienie wysłano dnia ………………………………………………………..
Powiadomiono telefonicznie dnia …………………………………………………..

