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KARTA USŁUGI NR SPO/09 

PROGRAM POMOCY W RAMACH DE MINIMIS 

Podstawa prawna Uchwała Nr 198/LIV/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 

czerwca 2014 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych – SPO, pokój nr 15,  

tel. 74 832 49 23 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty, 

w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15  

 

Wymagane dokumenty  wniosek podatnika wraz z określeniem rodzaju zwolnienia – 

wniosek - formularz 

 potwierdzone* deklaracje ZUZ P DRA z ostatnich 12 miesięcy 

przed złożeniem  wniosku, a w przypadku prowadzących 

działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy – deklaracje 

ZUS P DRA z okresu działalności przedsiębiorcy. 

 lista nowo zatrudnionych osób objętych wnioskiem. 

 potwierdzone* umowy o pracę z osobą bezrobotną. 

 potwierdzone* decyzje urzędu pracy o utracie statusu osoby 

bezrobotnej przez nowo  zatrudnione osoby. 

 potwierdzone* zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie 

przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się  

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo     

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 

tym okresie, albo  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie – załącznik nr 01. 

Wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem 

określonym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 24 października 2014 r. (zwane dalej rozporządzeniem) w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis - załącznik nr 02.   
 

* poświadczenia dokonuje przedsiębiorca składający wniosek 
 

Opłaty Brak opłaty 

 

Czas załatwienia 

sprawy 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 

szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 



Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty 

przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Opracował: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 


