
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji ” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.)  
1
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) 
2
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała stanowi program regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica. 

2. Ustala się warunki udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miasto Świdnica, do których zastosowanie 

ma rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień 

w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927, z 2013 r. poz. 648) zwanym dalej rozporządzeniem. 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy zagrożonym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zagrożonego w rozumieniu pkt. 9-11 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 

zagrożonych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.); 

2) mikro, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikro, małego lub średniego 

przedsiębiorcę, o których mowa w art. 2 załącznika 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 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 

214 z 9.08.2008, str. 3); 

3) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję zdefiniowaną w § 2 pkt 3 rozporządzenia; 

4) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regionalnej dla 

przedsiębiorców dokonujących inwestycji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; 

5) zezwoleniu – należy przez to rozumieć zezwolenie o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 października 

1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) udzielone 

przedsiębiorcy, który deklaruje realizację nowej inwestycji na terenie Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. 

§ 3. 1. Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 

i budowli związanych z realizacją nowej inwestycji. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i poz. 1318. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 

1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1958



2. Z pomocy korzystać mogą przedsiębiorcy deklarujący zamiar realizacji nowej inwestycji na terenie 

Gminy Miasta Świdnica przy wkładzie własnym wolnym od jakiejkolwiek pomocy publicznej w wysokości 

25% kosztów, o których mowa w § 5 ust.2. 

3. Zwolnienie przysługuje: 

1) przez okres 2 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą związane z nową inwestycją będą 

wynosiły co najmniej 500 000 euro; 

2) przez okres 4 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą związane z nową inwestycją będą 

wynosiły co najmniej 1 000 000 euro; 

3) przez okres 6 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą związane z nową inwestycją będą 

wynosiły co najmniej 2 000 000 euro; 

4) przez okres 8 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą związane z nową inwestycją będą 

wynosiły co najmniej 3 000 000 euro; 

5) przez okres 10 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą związane z nową inwestycją będą 

wynosiły co najmniej 4 000 000 euro. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przedsiębiorców deklarujących realizację nowej inwestycji na 

podstawie zezwolenia. 

5. W przypadku przedsiębiorców deklarujących realizację nowej inwestycji na podstawie zezwolenia, 

zwolnienie przysługuje maksymalnie do dnia działania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej 

strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561 z późn. zm.). Okres zwolnienia nie może być dłuższy niż 10 lat. 

6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości związane z realizacją nowej inwestycji przysługuje od: 

1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono zgłoszenie –w odniesieniu do 

przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia przez 

odpowiedni okres, o którym mowa w ust. 3 lub 

2) 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 złożenia zgłoszenia: 

a) do końca upływu okresu, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku pierwszego przedmiotu opodatkowania 

lub 

b) do końca okresu, o którym mowa w lit. a) – w przypadku kolejnych przedmiotów opodatkowania, przy 

czym obowiązek podatkowy musi powstać w ciągu 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia. 

§ 4.  Z udziału w programie wykluczeni są przedsiębiorcy: 

1) działający w sektorach do których nie ma zastosowania rozporządzenie stosownie do jego zapisów w § 4; 

2) zagrożeni; 

3) posiadający zaległości w płatnościach należności stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Świdnica; 

4) dokonujący inwestycji w zakresie stacji paliw, handlu oraz usług finansowych. 

§ 5. 1. Kosztem kwalifikującym do objęcia pomocą są koszty pomniejszone o naliczony podatek od 

towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, 

poniesione od dnia złożenia zgłoszenia do daty zakończenia realizacji inwestycji. 

2. Do kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą na realizację nowej inwestycji zalicza się: 

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania w wysokości 

nieprzekraczającej 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych; 

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich 

wyposażenie związane z nową inwestycja, w szczególności: 

a) maszyny i urządzenia, 
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b) środki transportu, 

c) narzędzia, przyrządy i aparatura, 

d) wyposażenie techniczne dla prac biurowych, 

e) urządzenia: 

- infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), 

- infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243); 

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii polegających na 

uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) bedą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc w przedsiębiorstwie, 

w którym jest realizowana inwestycja, 

b) będą podlegać amortyzacjo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 303 z późn. zm.), 

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym jest zlokalizowana inwestycja, i pozostaną w nim 

przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 30 lata, 

licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 

4) koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem, że okres najmu 

lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorstw mikro, małych lub średnich co 

najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 

5) cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, objętych najmem lub dzierżawą 

z obowiązkiem ich nabycia z upływem okresu najmu lub dzierżawy. 

3. W przypadku przedsiębiorcy mikro, małego lub średniego, koszt określony w ust. 2 pkt 3 uwzględnia się 

w kosztach inwestcji kwalifikujących do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości 

kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 zaś przedsiębiorców innych w wysokości nieprzekraczającej 50%. 

4. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców innych niż mikro, mali i średni powinny być nowe. 

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów 

inwestycji kwalifikujących do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu. 

§ 6. 1. Maksymalna intensywność pomocy wyliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji do kosztów 

kwalifikujących do objęcia pomocą wynosi: 

a) 60% dla przedsiębiorców mikro oraz małych działających poza sektorem transportu, 

b) 50% dla przedsiębiorców średnich działających poza sektorem transportu, 

c) 40% dla pozostałych przedsiębiorców. 

2. W przypadku nowych inwestycji, w których koszty kwalifikowane przekraczają równowartość 

50 milionów euro, wielkość pomocy ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402, z późn. zm.). 

§ 7.  Przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest 

zobowiązany do złożenia w organie podatkowym: 

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy regionalnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wymagane informacje zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.); 
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3) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z KRS); 

4) kopię zezwolenia lub oświadczenie o jego złożeniu w terminie, wraz z dokumentami określonymi w §10 

ust. 2 – w przypadku przedsiębiorcy, który deklaruje realizację nowej inwestycji na podstawie zezwolenia. 

§ 8.  Zwolnienie przysługuje przez okres uzależniony od wielkości inwestycji, o którym mowa w §3 lub do 

momentu osiągnięcia maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 6. 

§ 9.  Przedsiębiorca jest zobowiązany do zakończenia realizacji nowej inwestycji w terminie 36 miesięcy 

od dnia złożenia zgłoszenia. 

§ 10. 1. Do dnia zakończenia nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania 

w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku informacji dotyczących wielkości otrzymanej od dnia dokonania 

zgłoszenia do końca roku poprzedzającego składanie tej informacji, pomocy uzyskanej w różnych formach i z 

różnych źródeł w związku z realizacją nowej inwestycji oraz informacji o poniesionych w tym okresie kosztach 

kwalifikujących się do objęcia pomocą na formularzu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. W terminie 30 dni od dnia zakończenia nowej inwestycji, przedsiębiorca zobowiązany jest do 

przedłożenia powiadomienia o zakończeniu inwestycji wraz z kopiami faktur dokumentujących wydatki 

inwestycyjne na formularzu, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 11.  Przedsiębiorcy mikro, mały lub średni są zobowiązani do utrzymania inwestycji na terenie Miasta 

Gminy Świdnica przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia, zaś pozostali przedsiębiorcy przez okres 

co najmniej 5 lat. 

§ 12. 1. Po zakończonej inwestycji, przez okres objęty zwolnieniem przedsiębiorca zobowiązany jest do 

przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku informacji dotyczących wielkości otrzymanej od dnia 

dokonania zgłoszenia do końca roku poprzedzającego składanie tej informacji, pomocy uzyskanej w różnych 

formach i z różnych źródeł w związku z realizacją nowej inwestycji, na formularzu, wg wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Po zakończonej inwestycji przez okres wskazany w §11 przedsiębiorca zobowiązany jest do 

przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o utrzymaniu inwestycji wg wzoru 

określonego w załączniku nr 4 niniejszej uchwały. 

3. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy, na żądanie organu podatkowego są zobowiązani do przedłożenia 

w żądanym terminie informacji niezbędnych do kontroli udzielanej pomocy. 

§ 13. 1. Nie wypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w § 9, 10, 11, 12, 

nie przedłożenie lub cofnięcie zezwolenia skutkuje zwrotem podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za 

cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

2. Prawomocne wygaszenie zezwolenia przed wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 11 skutkuje 

kontynuacją zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres wymagany w § 11 pod warunkiem spełniania 

obowiązków wynikających z § 10 i 12. 

§ 14.  Pomoc na podstawie niniejszej uchwały kumuluje się z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de 

minimis udzielaną na ten sam cel. 

§ 15.  Przedsiębiorcy korzystający z pomocy na podstawie poprzednich uchwał utrzymują prawo do 

zwolnienia stosownie do dotychczasowych przepisów. 

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy: 

J. Gadzińska 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/424/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 31 marca 2014 r. 

Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Do Prezydenta Miasta Świdnicy 

Nazwa przedsiębiorcy / imię i nazwisko ………………………………………………….….. 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

Siedziba / adres:……………………….………………………………….…………………… 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

NIP: …………………………….…………………………….…………. 

REGON: ………………………………………………………………… 

PKD: …………………………………………………………………….. 

Zgłaszam zamiar korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na warunkach określonych uchwałą nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 

31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących 

inwestycji”. 

Oświadczam, że wnioskowana pomoc nie mieści się w zakresie wykluczeń, o których mowa 

w § 4 uchwały. 

Opis planowanej nowej inwestycji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deklaruję poniesienie kosztów kwalifikowanych na nową inwestycję, zgodnie z warunkami 

ustanowionymi w uchwale, w wysokości: ………………..euro (według kursu euro publikowanego przez 

narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku) oraz wniesienie przynajmniej 25% wkładu własnego 

wolnego od pomocy publicznej. 

…..……………………………………… 

podpis przedsiębiorcy/ osoby uprawnionej 

…..……………………………………… 

     miejscowość i data 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/424/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 31 marca 2014 r. 
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Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 1958



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 1958



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 1958
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/424/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 31 marca 2014 r. 

Powiadomienie o zakończeniu inwestycji. 

Nazwa przedsiębiorcy / imię i nazwisko ………………………………………………….….. 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

Siedziba / adres:……………………….………………………………….…………………… 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

NIP: …………………………….…………… 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 10 ust. 2 uchwały nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej 

w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla 

przedsiębiorców dokonujących inwestycji” powiadamiam, że inwestycja zlokalizowana 

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

została zakończona w dniu ..................................... . 

W załączeniu kopie faktur dokumentujące wydatki inwestycyjne. 

…..……………………………………… 

podpis przedsiębiorcy/ osoby uprawnionej 

…..……………………………………… 

    miejscowość i data 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/424/14 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 31 marca 2014 r. 

Oświadczenie o utrzymaniu nowej inwestycji. 

Nazwa przedsiębiorcy / imię i nazwisko ………………………………………………….….. 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

Siedziba / adres:……………………….………………………………….…………………… 

…………………………….………………………………….………………………….……… 

NIP: …………………………….……………… 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 12 ust. 2 uchwały nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej 

w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla 

przedsiębiorców dokonujących inwestycji” oświadczam, że inwestycja jest zachowana i będzie utrzymana 

przez okres zapisany w § 11 niniejszej uchwały. 

…..……………………………………… 

podpis przedsiębiorcy/ osoby uprawnionej 

…..……………………………………… 

    miejscowość i data 
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