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UCHWAŁA NR 43.404.2018
RADY MIASTA RYDUŁTOWY
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na
inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach
produkcyjno-usługowych w Rydułtowach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz
pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174)
Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała stanowi program regionalnej pomocy inwestycyjnej przyznawanej na inwestycję
początkową lub na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na
infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174),
2) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rydułtowy,
4) Podatniku – należy przez to rozumieć podatnika korzystającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości
na podstawie uchwały.
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§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem § 3, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części stanowiące inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności
gospodarczej w rozumieniu § 3 pkt 10 i 11 Rozporządzenia, położone w Rydułtowach pomiędzy ulicami
Marcina Strzody, Orlovską i Bohaterów Warszawy, na działkach oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego MP/1 – Z/2 symbolami PU.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014.
3. Inwestycja początkowa lub inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej musi być
realizowana przez podatnika podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia.
4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, zwane dalej „Zwolnieniem”, o którym mowa w ust. 1,
przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Rozporządzeniu.
§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem zrealizowania nowej inwestycji polegającej na budowie
nowego obiektu budowlanego lub rozbudowie istniejącego obiektu budowlanego, w związku z inwestycją
początkową lub inwestycją początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej oraz doprowadzenia do
wzrostu netto liczby pracowników wskutek realizacji nowej inwestycji.
2. Zwolnienie obejmuje wyłącznie te obiekty budowlane lub ich części, które zostały wzniesione i oddane
do użytku w związku z realizacją inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej
działalności gospodarczej po terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1.
3. Zwolnienia udziela się pod warunkiem, że nieruchomości nie są zwolnione z podatku od nieruchomości
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości, na których podstawowym rodzajem działalności prowadzonej
przez Podatnika jest detaliczna działalność handlowa.
§ 4. 1. Ze zwolnienia określonego w uchwale korzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które
spełniają kryteria, o których mowa w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14.
2. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w kwocie 18,75 mln euro.
§ 5. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1) dokonanie przed rozpoczęciem prac związanych z nową inwestycją, pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi
zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego druk stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
2) zakończenie inwestycji w terminie 36 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1,
3) doprowadzenie do wzrostu netto liczby pracowników związanych z nową inwestycją w porównaniu ze
średnią z 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 i obsadzenie wszystkich nowo
utworzonych miejsc pracy, w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji,
4) złożenie zobowiązania na formularzu, o którym mowa w pkt 1, do pokrycia co najmniej 25% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania,
z wyłączeniem publicznych środków finansowych,
5) utrzymanie inwestycji na terenie objętym pomocą przez okres co najmniej 3 lat, licząc od daty zakończenia
jej realizacji oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia i każdego utworzonego dzięki
inwestycji miejsca pracy, przez okres co najmniej 3 lat od daty obsadzenia ostatniego nowego stanowiska,
6) składanie korekt danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od wystąpienia
okoliczności uzasadniających złożenie korekty.
§ 6. 1. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1, należy dołączyć:
1) kopię zaświadczeń o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz NIP,
2) zaświadczenie potwierdzające brak zaległości stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wobec urzędów skarbowych oraz ZUS,
3) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia u Podatnika w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie
zgłoszenia, wyrażonego w rocznych jednostkach roboczych, przy czym odliczyć należy wszystkie miejsca
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pracy zlikwidowane w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym
wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części,
4) oświadczenie o udostępnieniu do wglądu, na każde żądanie organu podatkowego, dokumentacji
stanowiącej podstawę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 oraz zapewnienie
o przechowywaniu ww. dokumentacji przez okres niezbędny do nadzorowania i monitorowania udzielonej
pomocy publicznej wynikającej z niniejszej uchwały,
5) informację dotyczącą osób upoważnionych do występowania i podpisywania dokumentacji (w tym także
deklaracji podatkowych) w imieniu Podatnika.
2. Podatnik korzystający ze Zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek
organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków
uprawniających do zwolnienia oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy, a także
do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez okres wynikający z odrębnych
przepisów.
3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez Podatników
warunków udzielania Zwolnienia i wypełniania obowiązków zawartych w niniejszej uchwale, w tym także
sprawdzania zgodności dokumentów i informacji składanych przez Podatników ze stanem faktycznym.
§ 7. 1. Podatnik nabywa prawo do Zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1.
2. Zwolnienie przysługuje wyłącznie w stosunku do przedmiotów opodatkowania wymienionych w § 2
ust. 1 oraz w § 3 ust. 1 i 2 i dotyczy wyłącznie nowo powstałego budynku lub jego części lub nowo powstałej
budowli lub jej części, od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną
intensywność pomocy określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia.
4. Maksymalna intensywność pomocy, czyli kwota pomocy brutto wyrażona jako odsetek kosztów
kwalifikowanych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat, nie może wynosić więcej niż 25%.
Intensywność tę podwyższa się o:
1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,
2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
5. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących
warunków:
1) poniesienie nakładów kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej
300 tys. zł w okresie 3 lat od daty określonej w § 5 pkt 1,
2) doprowadzenie do wzrostu netto liczby pracowników o co najmniej 5 rocznych jednostek pracy
i obsadzenie każdego stanowiska w okresie od daty określonej w § 5 pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia
realizacji nowej inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz utworzonych miejsc
pracy przez okres co najmniej 3 lat od obsadzenia ostatniego stanowiska,
3) utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji.
§ 8. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, przysługuje od
skorzystania przez Podatnika po raz pierwszy ze zwolnienia z podatku od przedmiotów opodatkowania
powstałych na obszarze objętym pomocą na okres 10 lat, jeżeli Podatnik poniesie koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą na inwestycję początkową lub na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej 1 000 000 zł, będzie prowadził działalność gospodarczą, doprowadzi
wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników o minimum 30 rocznych
jednostek pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone stanowiska przez okres co
najmniej 3 lat od dnia obsadzenia ostatniego z nich.
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2. Jeżeli Podatnik nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 1, ale poniesie koszty kwalifikujące się
do objęcia pomocą na inwestycję początkową lub na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 zł, będzie prowadził działalność gospodarczą, doprowadzi
wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników o minimum 15 rocznych
jednostek pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone stanowiska przez okres co
najmniej 3 lat od dnia obsadzenia ostatniego z nich, zwolnienie przysługuje mu na okres 5 lat.
3. Jeżeli Podatnik nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 1 lub 2, ale poniesie koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycję początkową lub na inwestycję początkową na rzecz nowej
działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 300 000 zł, będzie prowadził działalność gospodarczą,
doprowadzi wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników o minimum
5 rocznych jednostek pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone stanowiska
przez okres co najmniej 3 lat od dnia obsadzenia ostatniego z nich, zwolnienie przysługuje mu na okres 3 lat.
4. Jeżeli w okresie 3 lat od obsadzenia ostatniego miejsca pracy, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2,
Podatnik zmniejszy zatrudnienie, wskutek czego kwalifikuje się do zwolnienia na krótszy czas, zwolnienie
przysługuje mu na krótszy okres pod warunkiem, że zatrudnienie nie spadnie poniżej poziomu obliczonego
jako suma rocznych jednostek pracy sprzed terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1 oraz co najmniej 5 nowych
rocznych jednostek pracy. Okres korzystania ze zwolnienia ulega skróceniu zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 2 i 3.
5. Podatnikowi, który w okresie 3 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o której mowa
w § 5 pkt 1, zwiększy wartość nowej inwestycji poprzez zwiększenie nakładów na inwestycję początkową lub
na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej oraz spełni warunek doprowadzenia
wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników, przysługuje zwolnienie na
dłuższy czas zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1, 2 i 3, przy czym termin utrzymania nowej inwestycji,
o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 3, liczy się od daty zakończenia ostatniego etapu. Dotychczasowy okres
korzystania ze zwolnienia zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.
6. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty określone
w § 6 Rozporządzenia, poniesione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1.
§ 9. 1. W terminie do 31 stycznia roku, w którym rozpoczyna się bieg obowiązywania zwolnienia
określonego w uchwale oraz do 31 stycznia każdego roku, w którym Podatnik korzysta ze zwolnienia, jest on
zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu:
1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
w przypadku osób fizycznych), z zachowaniem zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych,
2) wykazu przedmiotów opodatkowania stanowiących nowy obiekt budowlany lub rozbudowaną część
obiektu budowlanego, które podlegać będą zwolnieniu z podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem
przysługującego w danym roku zwolnienia podatkowego,
3) informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu
do tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),
4) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego,
5) zestawienia kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych po złożeniu
zgłoszenia – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w układzie określonym w § 6
Rozporządzenia,
6) oświadczenia o udostępnieniu organowi podatkowemu wszelkich dokumentów potwierdzających
poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia Zwolnieniem oraz o ich przechowywaniu przez okres
niezbędny do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy publicznej.
2. Zestawienia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Podatnik składa do momentu zakończenia
inwestycji.
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3. Przy pierwszym składaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 Podatnik dodatkowo przedkłada
dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości.
4. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy
ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
5. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie na wezwanie
Burmistrza wszelkich informacji niezbędnych do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy.
§ 10. 1. Po zakończeniu nowej inwestycji, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie stała się ostateczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Podatnik zobowiązany jest do dostarczenia:
1) oświadczenia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji i przyjęciu na majątek budynków lub budowli albo
ich części, powstałych w wyniku zakończenia jej realizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
2 do uchwały,
2) kopii dokumentów potwierdzających fakt uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków, budowli lub
ich części powstałych w wyniku realizacji nowej inwestycji,
3) oświadczenia o wartości inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej związanej z nową
działalnością gospodarczą oraz o udziale własnym w nakładach wynoszących co najmniej 25% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z nową inwestycją, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do uchwały,
4) oświadczenia o stanie średniorocznego zatrudnienia w zakładzie, wyrażonym w rocznych jednostkach
pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
5) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników w związku z nową inwestycją na terenie objętym
pomocą, w okresie od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1 do
12 miesięcy od zakończenia inwestycji, podanych w rocznych jednostkach pracy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,
6) informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu
do tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U.
Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),
7) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.
2. Podatnicy, którzy obsadzą nowo utworzone miejsca pracy w okresie 12 miesięcy po zakończeniu
inwestycji, składają dodatkowo oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 i nr 5 do
uchwały, w terminie 30 dni od obsadzenia ostatniego miejsca pracy.
3. Podatnicy, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5, zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia w zakresie
zaistniałych zmian opisanych w ust. 1 pkt 3-5, w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
§ 11. 1. Przez okres 3 lat po rozpoczęciu okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości i obsadzenia
ostatniego z nowo utworzonych miejsc pracy, Podatnik zobowiązany jest do składania w terminie do
15 stycznia roku następnego:
1) oświadczenia dotyczącego utrzymywania na obszarze objętym pomocą miejsc pracy utworzonych dzięki
inwestycji oraz miejsc pracy zgłoszonych w oświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
2) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i utrzymywaniu na terenie objętym pomocą
inwestycji, w związku z realizacją której przysługuje Zwolnienie.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do uchwały.
§ 12. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia a także przekroczenia maksymalnej
intensywności pomocy, Podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie organ podatkowy, w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
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2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.
3. W przypadku niedopełnienia warunków określonych w ust. 1 oraz otrzymania w trakcie roku pomocy
publicznej ponad dopuszczalną intensywność, Podatnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej
nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność na zasadach przewidzianych w przepisach
o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą
określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
§ 13. Podatnik traci przyznane mu Zwolnienie w następujących przypadkach:
1) postawienia w stan upadłości lub likwidacji,
2) zbycia nieruchomości lub jej części objętej Zwolnieniem przed upływem wymaganego okresu utrzymania
inwestycji lub liczby netto pracowników określonych w niniejszej uchwale i Rozporządzeniu,
3) zmniejszenia stanu zatrudnienia określonego w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1
pkt 4 i 5, w okresie wynikającym z uchwały i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4,
4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym pomocą w okresie krótszym, niż
wynika to z uchwały i Rozporządzenia,
5) nieprzedłożenia dokumentów określonych w § 9 i nieuzupełnienia brakującej dokumentacji, pomimo
wezwania do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie,
6) powstania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach pieniężnych uiszczanych
bezpośrednio na rzecz Gminy Rydułtowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
§ 14. 1. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodów określonych
w § 13 Podatnik zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości
podatkowych za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.
2. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do
uzyskania Zwolnienia, lub który utracił prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku na skutek nie spełnienia
warunków określonych w niniejszej uchwale, jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami
za zwłokę za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia, a kwota stanowiąca równowartość niezapłaconego
podatku stanowi zaległość podatkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, są zobowiązani do zapłaty należnego zobowiązania
podatkowego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Ordynacja podatkowa.
§ 15. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie
obowiązywania uchwały trwają przez okres i na zasadach w niej przewidzianych.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy
Lucjan Szwan
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 maja 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY
PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ NA INWESTYCJĘ
POCZĄTKOWĄ LUB INWESTYCJĘ POCZĄTKOWĄ NA RZECZ NOWEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ NA TERENACH PRODUKCYJNO-USŁUGOWYCH W RYDUŁTOWACH
I. Dane dotyczące przedsiębiorcy
1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko

2. Siedziba przedsiębiorcy / Adres miejsca zamieszkania:


województwo:

•

powiat:

•

gmina:

•

miejscowość ( wraz z kodem ):

•

ulica:

•

nr domu / nr mieszkania:

3. Numer identyfikacji REGON
4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
5. Klasa rodzaju podstawowej działalności przedsiębiorcy – PKD (zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) ( PKD ) (Dz. U. Nr
251, poz. 1885 z późn.zm.)

6. Forma przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź):
 przedsiębiorstwo państwowe
 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
 spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do której 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 (Dz. U. z 2015 r. poz
184)
 jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce
komunalnej
 spółka akcyjna
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
1

 inna forma prawna ( określić jaka )
1

W przypadku spółek cywilnych formularz zgłoszenia musi zostać złożony i być podpisany przez wszystkich wspólników, musi być
podany NIP i REGON spółki cywilnej oraz NIP każdego ze wspólników; do zgłoszenia muszą być dołączone dokumenty rejestrowe

1
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7. Wielkość przedsiębiorcy zgodnie z załącznikiem I do 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 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych)
( Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) (zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź)
 mikro przedsiębiorca
 mały przedsiębiorca
 średni przedsiębiorca
 inny przedsiębiorca
8. Data utworzenia
9. Adres korespondencyjny (w przypadku jeśli różni się od adresu oficjalnego)

10. Telefon / faks ( wraz z numerem kierunkowym )
11. E-mail
12. Adres strony internetowej

II. Dane dotyczące planowanej inwestycji
1. Rodzaj planowanej inwestycji (zaznaczyć krzyżykiem wybrany rodzaj inwestycji)
 utworzenie nowego zakładu
 zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
 dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie
 nabycie zakładu, które został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty
2. Opis planowanego projektu inwestycyjnego

spółki oraz umowa spółki cywilnej

2
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3. Wykaz kosztów planowanego projektu inwestycyjnego

4. Dane geodezyjne nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (miejsce/a
położenia, numer/y działki/ek, numer/y księgi wieczystej, powierzchnia nieruchomości)

5. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji

6. Planowany termin zakończenia inwestycji (nie później niż 36 miesięcy od dnia złożenia niniejszego Zgłoszenia)

7. Podstawowy rodzaj działalności jaki zamierza prowadzić przedsiębiorca w nowej inwestycji
w Mieście Rydułtowy (należy podać także symbol PKD)

8. Planowana wielkość inwestycji (planowane całkowite koszty realizacji projektu)

9. Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – należy wskazać rodzaj kosztów
w odniesieniu do których ma być obliczana udzielana pomoc (zaznaczyć krzyżykiem właściwą
odpowiedź)
 koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne,
 szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
początkowej, obliczone za okres dwóch lat,
 połączenie kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych w pkt
1 lub 2, w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy
10. Planowana wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jakie przedsiębiorca zamierza
ponieść

11. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu złożenia wniosku - średni stan zatrudnienia
z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie Zgłoszenia, wyrażone w rocznych jednostkach
roboczych, z wyszczególnieniem ilości osób zatrudnionych na terenie Miasta Rydułtowy

3
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12. Planowany wzrost netto liczby pracowników związanych z nową inwestycją, obliczony zgodnie z
zasadą określoną w § 12 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015r., poz. 174), z uwzględnieniem
przepisów uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową
na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach.

13. Opis źródeł finansowania projektu, informacja o otrzymanej oraz planowanej pomocy w różnych
formach i z różnych źródeł, która była lub będzie przeznaczona na to samo przedsięwzięcie

14.

ZOBOWIĄZANIE DO POKRYCIA CO NAJMNIEJ 25% KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO
OBJĘCIA POMOCĄ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH LUB Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA, Z WYŁĄCZENIEM PUBLICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W związku z zamiarem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej
działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach oświadczam, że:
1) zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w
rozumieniu ww. uchwały ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania,
2) wysokość planowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
……………………..………………………………………………………………………………………………. zł

15.

ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA INWESTYCJI NA TERENIE OBJĘTYM POMOCĄ
ORAZ UTRZYMANIE KAŻDEGO UTWORZONEGO DZIĘKI NIEJ MIEJSCA PRACY
W związku z zamiarem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej
działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach, zobowiązuję się do:

1) poniesienia nakładów kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości co najmniej 300 000 zł i
doprowadzenia do wzrostu netto liczby pracowników o co najmniej 5 rocznych jednostek pracy wg
zasad określonych uchwałą Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na
rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach,
2) utrzymania nowej inwestycji na terenie objętym pomocą, przez okres co najmniej 3 lat od dnia
zakończenia jej realizacji,
3) utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz każdego utworzonego dzięki inwestycji
miejsca pracy, przez okres co najmniej 3 lat od daty obsadzenia ostatniego nowego stanowiska, wg

4
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zasad określonych uchwałą Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na
rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach.
16. W związku z zamiarem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz
nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach
oświadczam, że:
1. nie posiadam zaległości stanowiących dochód budżetu państwa lub z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wobec urzędów skarbowych oraz ZUS,
2. nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014,
3. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie zgłoszenia, stan zatrudnienia, wyrażony w
rocznych jednostkach roboczych wyniósł ………….. etatów.
4. udostępnię do wglądu, na każde żądanie organu podatkowego, dokumentację stanowiącą
podstawę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Uchwały,
5. zapewniam, iż będę przechowywać dokumentację wymienioną w § 6 ust.1 pkt 4 Uchwały przez
okres niezbędny do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy publicznej wynikającej z
Uchwały,
17. Dane osoby upoważnionej do kontaktu: ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon )

...................................
Data wypełnienia
zgłoszenia

....................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
osoby upoważnionej

5

..................................................

Pieczątka i podpis wnioskodawcy
lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 maja 2018 r.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy)
.........................................................................
.........................................................................
(siedziba / adres zamieszkania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI NOWEJ INWESTYCJI
I PRZYJĘCIU NA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORCY BUDYNKÓW LUB BUDOWLI ALBO ICH CZĘŚCI,
POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAKOŃCZENIA JEJ REALIZACJI

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
oświadczam, że
1) w dniu ………….………................................ została zakończona realizacja inwestycji, o której mowa w § 7
ust. 5 pkt 1 uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej
działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach
Inwestycja realizowana była na działkach o nr ……………………………………………..………… ,
2) w załączeniu przedkładam następujące kopie dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji
(należy wpisać rodzaj załączonego dokumentu, np. decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego, potwierdzenie przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia o zakończeniu
robót budowlanych, oświadczenie przedsiębiorcy o rozpoczęciu użytkowania, itp.)
a) ..................................................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................................................
c) ……………………………………………………………………………………………………………...……….
d) …………………………………………………………………………………………………………………..….
3) budynki i budowle lub ich części, związane z inwestycją początkową lub inwestycją początkową na rzecz
nowej działalności gospodarczej, powstałe w wyniku zakończenia nowej inwestycji, zostały wprowadzone
na majątek firmy, dowodem czego są potwierdzone kserokopie dowodów przyjęcia ich na stan środków
trwałych przedsiębiorcy, wg dołączonego zestawienia,
4) wykaz budynków i budowli lub ich części, zrealizowanych w ramach nowej inwestycji, o których zwolnienie
z podatku od nieruchomości staram się na zasadach określonych w przedmiotowej Uchwale, stanowi
1
załącznik do niniejszego oświadczenia.

.......................................
(data)

1

....................................................................................
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)

W wykazie należy uwzględnić następujące dane: rodzaj i nazwę środka trwałego, grupę wg KST, nr inwentarzowy,
wartość stanowiącą podstawę naliczenia podatku (dla budowli), powierzchnię do opodatkowania (dla budynków),
datę powstania obowiązku podatkowego.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 maja 2018 r.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
(siedziba / adres zamieszkania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ
LUB INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ ZWIĄZANEJ Z NOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
ORAZ O UDZIALE WŁASNYM W NAKŁADACH KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ
DO OBJĘCIA REGIONALNĄ POMOCĄ INWESTYCYJNĄ

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §10 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
oświadczam, że
1

1) wartość poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 8 ust............
Uchwały, w związku z inwestycją zakończoną w dniu ………………………………, w odniesieniu do której
staram się o prawo do zwolnienia, wynosi łącznie ..................................................... zł,
2

2) udzielana pomoc publiczna powinna być obliczana w odniesieniu do :
a) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne,
b) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
początkowej, obliczonych za okres dwóch lat,
c) połączonych kosztów, o których mowa w pkt a) i b), nieprzekraczających kosztów określonych w pkt
a) lub b), w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.
3) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na nową inwestycję, wskazane w pkt 2 wynoszą
łącznie ……………..................…….……… zł, z czego udział własny wynosi ............................................... zł,
co stanowi ......................... % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.
W załączeniu przedkładam wykaz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną
w układzie określonym w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc
na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną
(Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

.......................................
(data)

1

....................................................................................
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)

Należy wpisać odpowiedni numer ustępu z Uchwały („1” - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą co najmniej 1 000 000 zł
i doprowadzenie do wzrostu netto liczby pracowników o co najmniej 30 rocznych jednostek pracy, „2” - koszty kwalifikujące się
do objęcia pomocą co najmniej 500 000 zł i doprowadzenie do wzrostu netto liczby pracowników o co najmniej 15 rocznych jednostek
pracy, „3” - koszty kwalifikujące do objęcia pomocą co najmniej 300 000 zł i doprowadzenie do wzrostu netto liczby pracowników
o co najmniej 5 rocznych jednostek pracy).
2
Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 maja 2018 r.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
(siedziba / adres zamieszkania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE
O STANIE ZATRUDNIENIA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
oświadczam, że
na dzień ...................................................., liczba pracowników w przedsiębiorstwie, wynosi …………….
rocznych jednostek pracy, w tym pracowników zatrudnionych na terenie objętym zwolnieniem z podatku
od nieruchomości na zasadach określonych Uchwałą Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję
początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach
wynosi ........................ .

.......................................
(data)

....................................................................................
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 maja 2018 r.
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
(nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
(siedziba / adres zamieszkania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE O WZROŚCIE NETTO LICZBY PRACOWNIKÓW
W ZWIĄZKU Z NOWĄ INWESTYCJĄ

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
1

oświadczam, że

1) wskutek realizacji projektu inwestycyjnego, realizowanego na terenie objętym zwolnieniem z podatku
od nieruchomości na zasadach opisanych Uchwałą Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach
produkcyjno-usługowych w Rydułtowach, na dzień …..........................................................., tzn.
dzień zakończenia inwestycji / dzień obsadzenia ostatniego nowego stanowiska pracy w okresie
2
do 12 miesięcy od daty zakończenia nowej inwestycji , doprowadzono do wzrostu liczby netto
pracowników o ………………. rocznych jednostek pracy, co pozwala na skorzystanie ze zwolnienia
zgodnie z § 8 ust. …………….. Uchwały,
2) wskutek realizacji projektu inwestycyjnego realizowanego na terenie objętym zwolnieniem z podatku
od nieruchomości na zasadach opisanych Uchwałą Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach
produkcyjno-usługowych w Rydułtowach, na dzień …..........................................................., tzn.
dzień zakończenia inwestycji, doprowadzono do wzrostu liczby netto pracowników o ……………….
rocznych jednostek pracy.
3) do dnia
…..........................................................., tzn. dnia obsadzenia ostatniego nowego
stanowiska pracy w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia nowej inwestycji, doprowadzę
do wzrostu liczby netto pracowników o ………………. rocznych jednostek pracy, co pozwala
na skorzystanie ze zwolnienia zgodnie z § 8 ust. …………….. Uchwały.

.......................................
(data)

1

....................................................................................
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)

Wypełnić właściwe punkty, niewłaściwe skreślić. Punkt 1 wypełnia przedsiębiorca, który doprowadził do wzrostu netto liczby pracowników
o wartość wymaganą zapisem odpowiedniego ustępu paragrafu 8 Uchwały. Punkt 2 i 3 wypełnia przedsiębiorca, który składa formularz
po zakończeniu nowej inwestycji, ale nie doprowadził jeszcze do odpowiedniego wzrostu netto liczby pracowników.
2
Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 43.404.2018
Rady Miasta Rydułtowy
.........................................................................
.........................................................................

z dnia 24 maja 2018 r.

(nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy)

.........................................................................
.........................................................................
(siedziba / adres zamieszkania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE O UTRZYMANIU NOWEJ INWESTYCJI
ORAZ UTRZYMANIU STANU ZATRUDNIENIA
ZWIĄZANEGO Z TĄ INWESTYCJĄ
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Rydułtowy w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
oświadczam, że
1) w przedsiębiorstwie znajdującym się na terenie objętym zwolnieniem z podatku od nieruchomości
na zasadach opisanych w Uchwale Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję
początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych
w Rydułtowach, które stanowi inwestycję początkową / inwestycję początkową na rzecz nowej
działalności gospodarczej ⃰ , w związku z którą korzystam / korzystałem* ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości, w roku …........... prowadziłem i w bieżącym roku nadal prowadzę działalność
gospodarczą,
2) na dzień zakończenia nowej inwestycji, o której mowa w pkt 1, tj. na dzień ........................, stan
zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyrażony w rocznych jednostkach pracy wyniósł łącznie ............ etatów,
w tym ........... etatów związanych z nową inwestycją zrealizowaną na terenie objętym zwolnieniem
z podatku od nieruchomości na zasadach opisanych w Uchwale Rady Miasta Rydułtowy w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach
produkcyjno-usługowych w Rydułtowach,
3) na dzień ......................., tj. dzień obsadzenia ostatniego nowego stanowiska pracy, stan zatrudnienia
w przedsiębiorstwie, wyrażony w rocznych jednostkach pracy wyniósł łącznie ............ etatów, w tym
........... etatów związanych z nową inwestycją zrealizowaną na terenie objętym zwolnieniem z podatku
od nieruchomości na zasadach opisanych w Uchwale Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych w Rydułtowach,
4) w okresie 1 roku / 2 lat / 3 lat* od daty określonej w pkt 3, średni stan zatrudnienia ogółem
w przedsiębiorstwie, wyrażony w rocznych jednostkach pracy wyniósł łącznie ............ etatów, w tym
........... etatów związanych z nową inwestycją zrealizowaną na terenie objętym zwolnieniem z podatku
od nieruchomości na zasadach opisanych w Uchwale Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjnousługowych
w Rydułtowach,
5) w roku poprzednim średni stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyrażony w rocznych jednostkach pracy
wyniósł łącznie ............ etatów, w tym ........... etatów związanych z nową inwestycją zrealizowaną na terenie
objętym zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach opisanych w Uchwale Rady Miasta
Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na
inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach
produkcyjno-usługowych w Rydułtowach,
6) wzrost miejsc pracy nastąpił w wyniku realizacji inwestycji początkowej / inwestycji początkowej na rzecz
nowej działalności gospodarczej na terenie objętym zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach
opisanych w Uchwale Rady Miasta Rydułtowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz
nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-usługowych w Rydułtowach
.......................................
(data)

⃰ niepotrzebne skreślić

....................................................................................
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)

