
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/101/08

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 13 lutego 2008 r.

PROGRAM POMOCY REGIONALNEJ

UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM

DOKONUJĄCYM INWESTYCJI

NA TERENIE GMINY REŃSKA WIEŚ

1. Nazwa programu

Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonującym inwestycji na terenie 

Gminy Reńska Wieś ma zastosowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie 

Uchwały Rady Gminy Reńska Wieś Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie 

zwolnień  z  podatku  od nieruchomości  z  tytułu  nowych  inwestycji  lub  tworzenia  nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Podstawa prawna udzielania pomocy przewidzianej w programie

Uchwała  Nr  XVI/101/08  z  dnia  13 lutego 2008  roku  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od 

nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z 

nową inwestycją podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, póz. 844).

3. Przeznaczenie pomocy

Pomoc  regionalna  na  wspieranie  nowych  inwestycji  lub  utworzenie  nowych  miejsc  pracy 

związanych z nową inwestycją.

4. Forma pomocy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

5. Warunki dopuszczalności pomocy

 Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym 

mowa w § 1 i 2 uchwały:

1) Prowadzenie lub podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie Gminy.

2) Dokonanie  zgłoszenia  właściwemu  organowi  podatkowemu  w  formie  oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 r. przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy regionalnej.

3) Przedsiębiorca  nabywa  prawo  do  pomocy  z  dniem  dokonania  zgłoszenia. Pomoc 

przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy.



 Zwalnia się z podatku od nieruchomości mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy 

poniosą nakłady na budowę, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa w wysokości: 

a) nie mniejszej niż 20 tys. euro do 500 tys. euro – 1 rok,

b) powyżej 500 tys. euro do 1 mln euro – 2 lata,

c) powyżej 1 mln euro do 5 mln euro – 3 lata.

4) zobowiązanie  się  do  pokrycia  co  najmniej  25  %  kosztów  inwestycji  ze  środków 

własnych,  przy  czym  przez  środki  własne  należy  rozumieć  środki,  które  nie  zostały 

uzyskane  przez  przedsiębiorcę  w  związku  z  udzieloną  pomocą  publiczną,  w 

szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, 

gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku; 

5) zgłoszenie  zakończenia  nowej  inwestycji  lub  utworzenie  nowych  miejsc  pracy 

związanych z tą inwestycją w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 3 i 4 do 

uchwały Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 roku.

6) zobowiązanie  się  do;  w  przypadku  pomocy  na  wspieranie  nowych  inwestycji- 

utrzymania  inwestycji  w  danym  podregionie  co  najmniej  przez  5  lat  od  dnia  jej 

zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z 

nową inwestycją; utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od 

dnia ich utworzenia.

7) maksymalna intensywność pomocy wynosi:

−  w  przypadku  mikroprzedsiębiorców,  małych  lub  średnich  przedsiębiorców-  50  % 

kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

8) dokonanie nowej inwestycji, polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub 

usługowej bądź rozszerzenie prowadzonej działalności,

9) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

10) przedłożenie do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi, przez okres kolejnych 4 lat 

informacji  dotyczących  poziomu  zatrudnienia  oraz  wielkości  i  przeznaczenia  uzyskanej 

pomocy.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy, o co najmniej 10% 

w danym przedsiębiorstwie w związku z nową inwestycją, lecz nie później niż 6 miesięcy od 

zakończenia inwestycji.

Co najmniej 50% przyrostu zatrudnienia obejmuje osoby zameldowane na stałe lub czasowo 

w Gminie Reńska Wieś.

11) przedłożenie do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi lub w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia  inwestycji  udokumentowanej  informacji  o  poniesionych  nakładach 



inwestycyjnych  (wraz  z  rachunkami).  Nowe  inwestycje  są  związane  z  utworzeniem, 

rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie 

działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu 

produkcyjnego, inwestycje w:

-środki trwałe,

-wartości  niematerialne  i  prawne,  polegające  na  uzyskaniu  patentu,  nabyciu  licencji  lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, lub z zakresu organizacji i zarządzania.

6. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

 W  przypadku  pomocy  regionalnej  na  wspieranie  nowych  inwestycji  przy  obliczaniu 

intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:

1) Koszty inwestycji w środki trwale, takie jak:

a) cena nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania,

b) cena nabycia albo nakłady na budowle i budynki,

c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwale  związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:

-maszyny i urządzenia,

-narzędzia, przyrządy i aparaturę,

-wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

-infrastrukturę techniczną.

2) Koszty inwestycji  w wartości  niematerialne  i  prawne,  takie  jak uzyskanie  patentu, 

nabycia  licencji  oraz  nieopatentowanej  wiedzy  technicznej,  technologicznej  lub  z 

zakresu organizacji i zarządzania.

W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny spełniać 

łącznie następujące warunki:

a) być  wykorzystywane  wyłącznie  przez  przedsiębiorcę  otrzymującego  pomoc 

regionalną, w przedsiębiorstwie zlokalizowanym na terenie Gminy,

b) być  nabyte  od  osoby  trzeciej  na  warunkach  nieodbiegających  od  normalnych 

praktyk inwestycyjnych,

c) stanowić własność przedsiębiorcy i być ujęte w aktywach przedsiębiorstwa przez 

okres co najmniej pięciu lat,

d) powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność  gospodarczą w sektorze 

transportu,  do  kosztów  inwestycji  kwalifikujących  się  do  objęcia  pomocą  nie 

zalicza się kosztów zakupu środków transportu.



W przypadku  pomocy regionalnej  na tworzenie  nowych  miejsc  pracy związanych  z  daną 

inwestycją  uwzględnia się  wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich  kosztów 

pracy nowo zatrudnianych pracowników, na które składają się:

a) koszty płacy brutto pracowników,

b) inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem pracowników.

7. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu

Zastosowanie  przedmiotowych  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  spowoduje 

zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy 

będą realizować inwestycje i tworzyć miejsca pracy. 

8. Ustalenie  sposobu  zapewnienia  kontroli  nieprzekroczenia  maksymalnych 

intensywności pomocy

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku 

podatkowego do przedłożenia informacji dotyczących:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,

2) kosztów zatrudnienia pracowników,

3) wielkości  pomocy  publicznej  uzyskanej  w  różnych  formach  i  z  różnych  źródeł 

przeznaczonej na:

a) wspieranie nowej inwestycji lub

b) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.

9. Czas trwania programu

Program obowiązuje w latach 2008 - 2013.  

W przypadku pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu tworzenia 

nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją  zwolnienie przysługuje na okres: 

1 roku- jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

2 lat- jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,

3 lat- jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy,

10. Beneficjenci pomocy

Adresatami pomocy są:

1) Przedsiębiorcy  podejmujący  po  raz  pierwszy  działalność  gospodarczą  na  terenie 

gminy,

2) Przedsiębiorcy,  którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie 

gminy nowe inwestycje,  polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub

usługowej,

3) Przedsiębiorcy, którzy poszerzają swoją działalność gospodarczą.



11. Organ udzielający pomocy

Organem udzielającymi pomocy jest Wójt Gminy Reńska Wieś.

12. Kumulacja pomocy

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą bez względu na 

jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

13. Zakres terytorialny udzielania pomocy

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Reńska Wieś.

 


