
Projekt 
 
z dnia  7 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 oraz art. 20b ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze 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, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc portów 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 297 ze zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle, związane 
z inwestycją początkową oraz zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe związane 
z inwestycją początkową w rozumieniu 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, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na 
rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc portów (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 297 ze zm.) 
zwanego dalej "rozporządzeniem". 

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, o których mowa 
w ust. 1, przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu. Zwolnienia te stanowią 
regionalną pomoc inwestycyjną i mogą być udzielane na wspieranie inwestycji początkowej lub na tworzenie 
nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej. 

§ 2.  

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest obliczana w odniesieniu do: 

1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy na 
wspieranie inwestycji początkowej; 

2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, 
obliczonych za okres dwóch lat - w przypadku pomocy na utworzenie miejsc pracy w następstwie inwestycji 
początkowej albo; 

3) połączenia 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. 

§ 3.  

Warunkiem udzielenia pomocy jest dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia 
Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a także zakończenie inwestycji w terminie trzech lat od dnia dokonania 
zgłoszenia. 
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§ 4.  

1. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym przekroczono maksymalne intensywności pomocy lub wartości pomocy określone w § 4 i 
§ 11 rozporządzenia, nie dłużej niż 84 miesiące. 

2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie nakładów kwalifikujących się do objęcia pomocą na 
nowe inwestycje co najmniej w wysokości 100 tys. EURO, a ponadto utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc 
pracy wraz z ich utrzymaniem i utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia, w przypadku udzielenia 
pomocy w odniesieniu do kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. 

§ 5.  

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiące pomoc 
regionalną na wspieranie inwestycji początkowej przysługuje na okres: 

1) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi od 
100 tys. EURO do 300 tys. EURO, 

b) nie dłużej niż 5 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 300 tys. EURO do 500 tys. EURO, 

c) nie dłużej niż 7 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 500 tys. EURO; 

2) w przypadku średnich przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi od 
500 tys. EURO do 750 tys. EURO, 

b) nie dłużej niż 5 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 750 tys. EURO do 1 mln EURO, 

c) nie dłużej niż 7 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 1 mln EURO; 

3) w przypadku dużych przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi od 
1 mln EURO do 1,5 mln EURO, 

b) nie dłużej niż 5 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 1,5 mln EURO do 2 mln EURO, 

c) nie dłużej niż 7 lat,  jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi 
powyżej 2 mln EURO. 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiące pomoc 
regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową przysługuje gdy utworzenie 
nowych miejsc pracy spowodowało w przedsiębiorstwie równoznaczny wzrost zatrudnienia na terenie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego w porównaniu do średniej z 12 miesięcy poprzedzającej utworzenie nowych miejsc pracy. 
Zwolnienie przysługuje na następujący okres: 

1) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy, 

b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 6 do 7 nowych miejsc pracy, 

c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 7 nowych miejsc pracy; 

2) w przypadku średnich przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 5 do 7 nowych miejsc pracy, 

b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 8 do 10 nowych miejsc pracy, 

c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy; 
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3) w przypadku dużych przedsiębiorców: 

a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 20 do 50 nowych miejsc pracy, 

b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 50 do 100 nowych miejsc pracy, 

c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 100 nowych miejsc pracy; 

3. Dla potrzeb niniejszej uchwały przyjmuje się kurs średni walut obcych ogłoszony przez Narodowy Bank 
Polski obowiązujący w dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 3. 

§ 6.  

1. Zwolnieniem, o których mowa w niniejszej uchwale nie są objęte: 

a) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności handlowej detalicznej, 

b) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu stacji paliw, 

c) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności instytucji finansowych. 

§ 7.  

1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia  z dniem dokonania pisemnego zgłoszenia. 

2. Zwolnienie z tytułu realizacji inwestycji przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych 
obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów 
opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. 

§ 8.  

1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej i utworzenia nowych miejsc pracy 
związanych z realizacją inwestycji, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji oraz o wartości inwestycji, w związku z którą ubiega się o zwolnienie, 
ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym lub środków, które 
nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych w nakładach 
związanych z inwestycją początkową, wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji 
wraz ze sporządzonym wykazem wydatków, które wchodzą w zakres kosztów kwalifikowanych - formularz 
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, 

2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - na formularzu 
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały wraz z dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy, 

3) informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, w przeliczeniu 
na pełne etaty - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, wraz z dokumentacją potwierdzającą 
stan zatrudnienia, 

4) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia 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 rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) dotyczących innej pomocy publicznej 
otrzymanej w okresie trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie zgłoszenia, o którym mowa 
w § 3 uchwały - na formularzu będącym załącznikiem Nr 1 do ww. rozporządzenia. Wnioskodawca, który 
nie otrzymał pomocy przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy, 

5) kopii dziennika budowy budynków lub budowli stanowiących inwestycję początkową i kopii decyzji 
o pozwoleniu na ich użytkowanie, jak również dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości, 

6) oświadczenia, że inwestycja jest inwestycją początkową, zgodnie z przepisami rozporządzenia - na formularzu 
stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 
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7) oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z inwestycją początkową jest inna niż wskazana 
w § 6 uchwały wraz z podaniem, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w związku z inwestycją 
początkową - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 

8) oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego 
zamiaru korzystania z pomocy - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 

9) oświadczenia, że poniesione koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. aktywa obejmujące grunty, 
budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie oraz w wartości niematerialne i prawne tj. aktywa nieposiadające 
postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna, 
spełniają warunki określone w art. 14 ust. 6 - 8 rozporządzenia oraz są ściśle związane z inwestycją początkową 
- na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 

10) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji, o której mowa 
w art. 2 pkt 18 rozporządzenia - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 

11) oświadczenia, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji początkowej na terenie 
Miasta Wodzisławia Śląskiego przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata od 
dnia zakończenia jej realizacji - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, 

12) oświadczenia, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, 
w związku z którymi zostanie udzielona pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP  przez co 
najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały. 

2. Na uzasadniony wniosek, złożony w formie pisemnej, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może 
wyznaczyć beneficjentowi pomocy inny termin do złożenia wymaganych dokumentów. 

§ 9.  

1. Nieutrzymanie przez przedsiębiorcę określonego poziomu zatrudnienia, a także zaprzestanie prowadzenia 
działalności gospodarczej przez wskazany okres czasu powoduje, iż przedsiębiorca traci prawo do zwolnień 
określonych niniejszą uchwałą za cały okres w którym ze zwolnienia korzystał. 

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym 
terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny oraz 
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania, a także do przechowywania dokumentów związanych 
z udzieloną pomocą przez okres wynikający z odrębnych przepisów. 

§ 10.  

Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych za cały okres zwolnienia, gdy: 

1) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, 
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, 

2) nie spełnił pozostałych warunków do korzystania ze zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale oraz 
rozporządzeniu. 

  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 12.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

§ 13.  

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
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ZGŁOSZENIE
zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej

□ na wsparcie inwestycji początkowej
□ na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa (imię i nazwisko)

Siedziba/ adres

Telefon, e-mail

Identyfikator
podatkowy(NIP/PESEL)

Symbol PKD

Opis prowadzonej działalności

Wielkość przedsiębiorstwa1 □ mikro □ mały □ średni □ duży

2. Dane inwestycji początkowej (opis projektu):

Rodzaj inwestycji

Opis inwestycji

Lokalizacja  inwestycji  -  dane
dotyczące  nieruchomości,  na
której  realizowana  będzie
inwestycja początkowa 

Termin rozpoczęcia inwestycji
liczony  od  dnia  dokonania
zgłoszenia

Termin zakończenia inwestycji
liczony  od  dnia  dokonania
zgłoszenia   

3. Dane dotyczące planowanych kosztów kwalifikowanych (wykaz kosztów projektu):

Koszty  inwestycji  w  rzeczowe  aktywa  trwałe  oraz  wartości
niematerialne i prawne

Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w
następstwie inwestycji początkowej obliczonej za okres dwóch lat 

Ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem
inwestycji

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy

1w rozumieniu art. 2 załącznika I Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.
UE. L. 2014.187.1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .................... 2022 r.
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3a. Szczegółowy wykaz planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne:

Koszty o których mowa w §  6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Koszty o których mowa w §  6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia

4. Oświadczenia przedsiębiorcy:

□ zobowiązuję się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych,
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków
finansowych

□ oświadczam, że inwestycja początkowa nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 6 uchwały
w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  podatku  od  środków  transportowych  w  ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

□ zobowiązuję się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od
daty zakończenia jej realizacji

□ zobowiązuję  się  do  doprowadzenia wskutek  realizacji  projektu  inwestycyjnego  do  wzrostu  netto  liczby
pracowników w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat
od zakończenia prac oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji
przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy
koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia

5. Załączniki do wniosku:

□ dokumentacja obrazująca sytuację finansową przedsiębiorstwa w okresie trzech ostatnich lat obrotowych oraz w
okresie od stycznia do miesiąca poprzedzającego miesiąc w roku, w którym złożono zgłoszenie

□ 

□ 

□ 

□ 

(Miejscowość, data) Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
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OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa (imię i nazwisko)

Siedziba

Identyfikator  podatkowy
(NIP/PESEL)

REGON

Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust.  1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

✔ oświadczam, że w dniu …..................................została zakończona inwestycja początkowa, o której
mowa w § 1 uchwały, 

✔ oświadczam, że wartość inwestycji, wynosi łącznie …........................................... zł, z czego udział
własny  (lub  środków,  o  których  mowa  w  §  12 ust.  1 pkt  2  rozporządzenia)  wynosi
…................................... zł, co stanowi ….......% wartości inwestycji.

(Miejscowość, data) Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .................... 2022 r.
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OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa (imię i nazwisko)

Siedziba

Identyfikator  podatkowy
( NIP/PESEL)

REGON

Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  oraz podatku od środków transportowych w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

✔ oświadczam,  że  w  dniu  …..................................utworzono  …...................  nowych  miejsc  pracy
związanych z inwestycją początkową, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały,

✔ oświadczam,  że  na  dzień  …............................  stan  zatrudnienia  w  przedsiębiorstwie  na  terenie
Miasta Wodzisławia Śląskiego, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie …............etatów (w
tym …........................ pracowników zatrudnionych w związku z inwestycją). 

W załączeniu przedkładam dokumentację  potwierdzającą stan zatrudnienia  w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających utworzenie miejsc pracy. 

(Miejscowość, data) Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .................... 2022 r.
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OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa (imię i nazwisko)

Siedziba

Identyfikator  podatkowy
(NIP/PESEL)

REGON

Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia  Śląskiego w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  podatku  od  środków
transportowych  w  ramach  regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  na  terenie  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego
oświadczam, że:

□  inwestycja jest inwestycją początkową  zgodnie z przepisami rozporządzenia;

□  działalność prowadzona w związku z inwestycją początkową jest inna niż wskazana w § 6 uchwały wraz z
podaniem, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w związku z inwestycją początkową;

□ inwestycja  została  rozpoczęta  po  zgłoszeniu  Prezydentowi  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  zamiaru
korzystania z pomocy;

□ poniesione koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład,
urządzenia i wyposażenie oraz w wartości niematerialne i prawne tj. aktywa nieposiadające postaci fizycznej
ani  finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna,  spełniają warunki
określone w art. 14 ust. 6 - 8 rozporządzenia oraz są ściśle związane z inwestycją początkową;

□ przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia;

□ zobowiązuję się do utrzymania inwestycji początkowej na terenie  Miasta Wodzisławia Śląskiego przez
okres co najmniej 5 lat lub w przypadku MŚP przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia
jej realizacji;

□ zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi zostanie udzielona
pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.

(Miejscowość, data) Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .................... 2022 r.
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Uzasadnienie 

       

 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, 
w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości niż 
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych 
strefach ekonomicznych i niektórych  ustaw. Jednocześnie art. 12 ust. 4 stanowi, iż rada gminy może 
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od środków transportowych niż określone w ust. 1, 
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Ponadto zgodnie z: 

• art. 20b - w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 jeżeli uchwała rady gminy 
przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących pomocy publicznej, 

• art. 20d - Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania zwolnień stanowiących 
pomoc publiczną, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 mając na uwadze zapewnienie zgodności 
udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej. 
Projekt uchwały rady gminy przewidujący udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków 
określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, 
chyba że projekt ten przewiduje udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych; udzielanie pomocy de 
minimis. 

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, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych 
portów lotniczych oraz pomoc portów (Dz.U.z 2019 r. poz. 297 ze zm.) umożliwia gminom udzielenie pomocy 
innej niż de minimis bez konieczności opiniowania oraz notyfikacji. 

Rozporządzenie określa także dla wszystkich z możliwych rodzajów pomocy wyłączenia z ich stosowania.  

W każdym z rodzajów pomocy winien istnieć tzw. efekt zachęty przejawiający się obowiązkiem dokonania 
zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy. Zgłoszenie  winno nastąpić przed 
rozpoczęciem prac nad projektem. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia (§ 12 ust. 1) warunkiem 
dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest dokonanie właściwemu organowi 
podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania 
z pomocy.  Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności : 

1) nazwę i wielkość przedsiębiorstwa (MŚP, duże przedsiębiorstwo); 

2) opis projektu; 

3) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji liczone od dnia dokonania zgłoszenia; 

4) lokalizację inwestycji; 

5) wykaz kosztów projektu. 

 W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty 
poniesione po dokonaniu zgłoszenia. 

Dzień dokonania zgłoszenia ma istotne znaczenie dla udzielania pomocy bowiem zgodnie z § 14 ust. 1  
rozporządzenia przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem dokonania zgłoszenia. 
Przepisy regulują od kiedy i do kiedy pomoc może być udzielona. I tak zgodnie z  § 14: 

• ust. 2 - w przypadku pomocy inwestycyjnej pomocy udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 
objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania 
zgłoszenia. 

• ust. 3 - w przypadku pomocy operacyjnej pomocy udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych 
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obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy  powstał po dniu dokonania zgłoszenia. 

• ust. 4 - pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono 
maksymalne intensywności lub wartości pomocy określone w § 11. 

•  ust. 5 - rada gminy w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, może skrócić okres korzystania z pomocy 
wynikający z terminów określonych w ust. 2-4. 

 Rozporządzenie  zawiera także warunek nie przekraczania  progów kwotowych pomocy. I tak zgodnie 
z § 4 ust. 1 rozporządzenia warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie następujących progów  
pomocy w odniesieniu do:  

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej: 

a) 11,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 15%, 

b)15 mln euro dla  inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 20%, 

c)18,75 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 25%, 

d)22,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 30%, 

e) 26,25 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 35%, 

f)30 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 40%, 

g)37,5 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 50%, 

h)45 mln euro dla inwestycji realizowanych na obszarach objętych pomocą, dla których maksymalna 
intensywność pomocy wynosi 60% 

 W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w ust. 1, pomoc podlega notyfikacji Komisji 
Europejskiej i wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz ministra 
właściwego do spraw rolnictwa w zakresie pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie. Ponadto zgodnie z § 
13 warunkiem udzielania pomocy jest przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, określonych 
w art. 8 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014. 

 W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej warunkiem udzielenia zwolnienia jest dokonanie przez 
przedsiębiorcę inwestycji początkowej. Zgodnie z § 3 pkt 10 - inwestycja początkowa to: inwestycja 
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, 
zwiększeniem zdolności produkcyjnej  istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez 
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu, lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub 
zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego 
ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. Warunkiem dopuszczalności 
udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co 
najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji; wymiana w tym okresie 
przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza 
zostanie utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres. Określono również koszty kwalifikowane, czyli 
koszty realizacji projektu, które w określonym procencie kwalifikują się do sfinansowania z pomocy publicznej. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia regionalna pomoc inwestycyjna może być obliczana w odniesieniu do: 1) 
kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 2) szacunkowych kosztów 
płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres 
dwóch lat, albo 3) połączenia 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. 
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Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporządzenia do w/w kosztów kwalifikowanych zalicza się: 

1)cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania; 

2)cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w szczególności: 

a)maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych, 

b)środków transportu, 

c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 

d)wyposażenia technicznego do prac biurowych, 

e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.), 

f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.); 

3)cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a)będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc, 

b)podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 

c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą, 

d)zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na 
który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP; 

4)koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości 50% 
całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej - w przypadku dużych przedsiębiorców. 

Jednocześnie § 6 ust. 6 stanowi, iż warunkiem zaliczenia do kosztów kwalifikowanych jest nabycie aktywów 
nowych z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i przejęcia zakładu. Koszty związane z dzierżawą 
rzeczowych aktywów trwałych są kosztami kwalifikowanymi, jeżeli: 

1)dzierżawa (najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od 
przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz trzech 
lat w przypadku MŚP;  

2)dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu 
aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy. 

ust. 7. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorcom na zasadniczą zmianę procesu produkcji 
koszty kwalifikowane powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą 
modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej na 
dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość 
księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie 
prac. 

ust. 3.  W przypadku przejęcia aktywów należących do zakładu, w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. b lub pkt 51 lit. 
b  rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, uwzględnia się wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich 
niemających powiązań z nabywcą, jeżeli transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. 
W przypadku gdy pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów 
odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu. 

 ust. 4. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba przez niego zatrudniona 
przejmuje małe przedsiębiorstwo przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

 ust. 5. Nabycie wyłącznie udziałów lub akcji nie stanowi inwestycji początkowej. 

Określono maksymalną intensywność pomocy (procentowy odsetek kwalifikowanych kosztów  które można 
sfinansować w ramach pomocy regionalnej, czyli jest to dopuszczalny udział środków publicznych w całkowitej 
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wartości przedsięwzięcia, oblicza się w odniesieniu do kwalifikowanych kosztów inwestycji bądź kosztów 
zatrudnienia zadeklarowanych przez beneficjenta w momencie ubiegania się o pomoc).  

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2422) maksymalna intensywność pomocy 
regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do 
kosztów kwalifikowalnych wynosi m.in.: 30% - na obszarach należących do województw: pomorskiego 
i śląskiego.  

 Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, 
w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach 
kwalifikowalnych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku 
małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych  w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku 
do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. 

Wskazano, iż warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest wniesienie 
przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, 
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych 
środków finansowych. W przypadku pomocy obliczanej w oparciu o koszty zatrudnienia dopuszczalna wartość 
pomocy może być obliczana jako procent kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na miejscach pracy 
związanych z nową inwestycją, tj. prognozowane koszty zatrudnienia na okres 2 lat, czyli koszty 
wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu 
zatrudnienia, na które składają się w pewnym określonym przedziale czasu wynagrodzenie brutto przed 
opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi 
i rodzicami. Stworzone miejsca pracy muszą mieć ścisły związek z nową inwestycją i utworzone najpóźniej 
w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji, musi powodować wzrost netto liczby pracowników, oraz musi mieć 
miejsce utrzymanie stworzonych miejsc pracy przez 5-letni okres, a w przypadku MŚP przez okres co najmniej 
3 lat od pierwszego obsadzenia stanowiska.   

 Wzrost netto liczby pracowników - wzrost liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze 
średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca 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 rocznych jednostek pracy. 

 Jednocześnie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej stanowi, iż w przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego 
przewiduje udzielanie pomocy publicznej zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi 
w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustaw zawierających upoważnienie do wydania aktów prawa 
miejscowego, notyfikacji podlegają wyłącznie projekty tych rozporządzeń. Zgodnie z ust. 2 organ jednostki 
samorządu terytorialnego przesyła do Prezesa Urzędu akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, 
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu. 

Projekt uchwały przewiduje: 

• udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 

• udzielenie pomocy jako regionalnej pomocy inwestycyjnej 

 Projekt uchwały nie powiela zapisów Rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 roku  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, 
pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów odnoszących się do innych aktów 
w szczególności: 

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 
na lata 2022-2027 (Dz.U. z 2021poz. 2422). 

Projekt uchwały nie powiela zapisów Rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 roku  sprawie warunków 
udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących 

Id: 66EF978C-0E92-45B5-92B6-7FF7D5E3562C. Podpisany Strona 4



regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na 
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, 
pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów,  w szczególności  w zakresie: 

• definicji zawartych w tym Rozporządzeniu, 

• dopuszczalnych progów pomocy, 

• możliwości obliczenia pomocy w odniesieniu do określonych kosztów – uchwała dopuszcza wszystkie 
wymienione w rozporządzeniu koszty, 

• definicji kosztów kwalifikowanych  i wymagań w ich zakresie, 

• ograniczeń w zakresie intensywności i wartości pomocy, 

• warunków udzielenia pomocy, 

• momentu nabycia prawa do otrzymania pomocy, 

• momentu od kiedy pomoc może być udzielona.  

 Projekt uchwały: 

• modyfikuje moment do kiedy pomoc może być udzielona  

Zgodnie z Rozporządzeniem: 

4. Pomocy udziela się do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalne 
intensywności lub wartości pomocy określone w § 11. 

§ 14. 5.  Rada gminy w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, może skrócić okres korzystania z pomocy 
wynikający z terminów określonych w ust. 2-4, 

• zakłada obowiązywanie zwolnienia od momentu rozpoczęcia prac nad inwestycją a nie dopiero od 
momentu jej zakończenia, czyli faktycznego wykorzystania przedmiotów opodatkowania na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

• uzależnia okres zwolnienia od wielkości poniesionych nakładów, ilości zatrudnionych osób, wielkości 
przedsiębiorstwa, 

• wskazuje na rodzaje działalności które nie mogą być objęte zwolnieniem. 

 Podejmując uchwałę rozstrzygnąć należy kwestie w zakresie: 

• rodzaju zastosowanego zwolnienia – od podatku od nieruchomości czy także podatku od środków 
transportowych, 

• okresu jaki zwolnienie ma obejmować, 

• czy i w jakim zakresie okres zwolnienia winien być uzależniony od wielkości poniesionych nakładów, ilości 
zatrudnionych pracowników czy wielkości przedsiębiorstwa, 

• od kiedy zwolnienie ma obowiązywać – czyli czy od momentu dokonania zgłoszenia (a więc także 
w trakcie prac inwestycyjnych) czy dopiero po zakończeniu inwestycji, 

• okresu w którym inwestycja winna być zakończona, 

• czy zwolnienie ma być uzależnione od jednoczesnego poniesienia nakładów na inwestycję i utworzenia 
nowych miejsc pracy, 

• rodzajów kosztów co do których pomoc może być obliczana (tylko kosztów inwestycji czy także 
szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej), 

• rodzajów działalności nie objętych zwolnieniem, 

• czasu do kiedy uchwała ma obowiązywać, 

• ograniczeń obszarów miasta objętych zwolnieniem. 

Na moment składania projektu uchwały nie istnieje możliwość oceny skutków finansowych proponowanych 
zwolnień, bowiem zależeć one będą od ilości podmiotów które skorzystają ze zwolnienia, wielkości tych 
podmiotów, poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz ilości utworzonych nowych miejsc pracy (a 
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więc okresu zwolnienia), a także podstaw opodatkowania związanych z nową inwestycją (czyli powierzchni 
zakupionych gruntów, wybudowanych budynków, wartości budowli, ilości i rodzaju posiadanych środków 
transportu). Nie mniej jednak biorąc pod uwagę zapisy uchwały oraz rodzaj pomocy który uchwała przewiduje 
(pomoc regionalna) skutki zwolnień mogą być znaczne. Z drugiej strony Miasto – już w okresie zwolnienia – 
może uzyskać większe wpływy do budżetu z tytułu np. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
osób prawnych. 
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