
Zarządzenie Nr 13/2020
Prezydenta Miasta Kalisza

                                      z  dnia 14 stycznia 2020 r.

w  sprawie  powołania  zespołu  do  oceny  i  weryfikacji  dokumentów  składanych
przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości
w ramach  regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  dla  przedsiębiorców realizujących
inwestycje początkowe

Na  podstawie  §  65  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  w  Kaliszu
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
( z późn zm. ), w związku z  uchwałą  Nr XVII/292/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia
28  listopada  2019  r.  w  sprawie  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w  ramach
regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  dla  przedsiębiorców  realizujących  inwestycje
początkowe zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Powołuje  się  zespół  do  oceny  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków
uprawniających do zwolnienia  z podatku od nieruchomości  na podstawie uchwały Nr
XVII/292/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia
z podatku  od  nieruchomości  w  ramach  regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  dla
przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe, w składzie: 

1) Krystyna Frąckowiak – Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego,
2) Ewelina  Dudek  –  p.o.  Kierownika  Referatu  Wymiaru  Podatków  i  Opłat

Wydziału Finansowego,
3) Paweł  Czechalski  -   Kierownik Biura Obsługi Inwestora,  Wydziału  Rozwoju

Miasta,
4) Iwona Łuszcz –  Główny Specjalista ds. wymiaru podatków, Referatu Wymiaru

Podatków i Opłat Wydziału Finansowego, 
5) Katarzyna  Sobczak  –  Główny  Specjalista  ds.  ulg  w  podatkach  i  opłatach,

Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Wydziału Finansowego. 

§ 2.

Do zadań zespołu należy: 
1) weryfikacja  złożonych  przez  przedsiębiorców  dokumentów  pod  względem

formalnym oraz zbadanie kompletności materiału, 
2) analiza  dokumentów  i  ocena  spełnienia  warunków  uprawniających  do

korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
3) obliczenie  wielkości  zwolnienia  przysługującego  przedsiębiorcy,

z uwzględnieniem dopuszczalnej wielkości pomocy regionalnej.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego. 

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


