
 

UCHWAŁA NR XXVII/169/17 

RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia  22 lutego 2017 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

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

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.716 z późn. zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości – w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej – 

grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, położone na terenie Gminy Wądroże 

Wielkie, związane z inwestycją początkową lub inwestycją początkową na rzecz nowej działalności 

gospodarczej, 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 oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 

1) dwóch lat - jeżeli w wyniku inwestycji, o której mowa w ust. 1, utworzono co najmniej 2 nowe 

miejsca pracy, 

2) trzech lat - jeżeli w wyniku inwestycji, o której mowa w ust. 1, utworzono co najmniej 10 nowych 

miejsc pracy, 

3) pięciu lat - jeżeli w wyniku inwestycji, o której mowa w ust. 1, utworzono co najmniej 15 nowych 

miejsc pracy. 

3. Utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się jako przyrost netto miejsc pracy w danym 

przedsiębiorstwie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, 

w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 

w którym rozpoczęto realizację inwestycji. 

§ 2.  Inwestycja objęta zwolnieniem, musi być zrealizowana przez podatnika podatku  

od nieruchomości, który będzie korzystał z tego zwolnienia. 

§ 3. 1. Regionalnej pomocy inwestycyjnej, zgodnie z § 12 rozporządzenia, udziela  

się przedsiębiorcy na następujących warunkach: 
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1) przedsiębiorca zgłosi zamiar korzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych 

z inwestycją, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wraz ze zgłoszeniem, przedsiębiorca przedłoży pisemne oświadczenia o planowanej liczbie 

utworzenia nowych miejsc pracy oraz o utrzymaniu każdego miejsca pracy utworzonego dzięki 

nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia obsadzenia pierwszego stanowiska lub 3 lat 

dla małych i średnich przedsiębiorstw, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały; 

3) po zakończeniu realizacji inwestycji, przedsiębiorca w terminie do 3 miesięcy przedłoży organowi 

podatkowemu: 

a) oświadczenie dot. zakończenia inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3  

do niniejszej uchwały, 

b) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją, na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

c) oświadczenie o wysokości szacunkowych dwuletnich kosztów płacy wynikających z utworzenia 

nowych miejsc pracy w następstwie nowej inwestycji, obliczonych zgodnie  

z § 6 ust. 2 rozporządzenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

d) informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis lub de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, lub informacji o nieotrzymaniu pomocy na formularzu stanowiącym 

załącznik do 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. z 2010 r., Nr 53, poz.312 ze zm.). 

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest przestrzeganie zasad kumulacji pomocy, określonych 

w art.8 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014. 

3. Regionalną pomocą inwestycyjną obejmuje się koszty kwalifikowane poniesione po dokonaniu 

zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy. 

§ 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną 

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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 716  

z późn. zm.) - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy 

powstał po dniu dokonania zgłoszenia. 

§ 5. 1.  Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały  

jest zobowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystał z regionalnej pomocy inwestycyjnej, sprawozdania 

w którym udokumentuje spełnienie warunków określonych rozporządzeniem oraz niniejszą uchwałą. 

2. W tym samym terminie przedsiębiorca winien złożyć organowi udzielającemu pomocy 

informację o której mowa w § 3 ust.1 pkt 3 lit.d. 

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, 

gdy nie spełni warunków wskazanych w  § 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych objętych 

zgłoszeniem, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym również w przypadku utraty prawa do korzystania 

ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty danych zawartych w zgłoszeniu  

lub pisemnie powiadomić o utracie prawa do korzystania ze zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia 

powstania tych okoliczności. 
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5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca 

zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z wymaganymi odsetkami za okres, w którym nienależnie 

korzystał ze zwolnienia. 

6. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność 

beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej 

ponad dopuszczalną intensywność wraz z odsetkami, poczynając od miesiąca, w którym doszło  

do przekroczenia. 

7. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane, co do spełnienia warunków, od których 

uzależnione jest zwolnienie z podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

  D. Żołnierczyk 
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                                  Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 luty 2017 r. 

 

 

.......................................................... 
                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

 

 

WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

Wądroże Wielkie nr 64 

59-430 Wądroże Wielkie 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej 

 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy: 

 

1. NIP .......................................................... 

2. REGON ................................................... 

3. Symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wielkość przedsiębiorcy (tj. mały, średni, duży) .................................................................................. 

5. Imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotem 

udzielającym pomocy ................................................................................................................................ 

 

II. Informacje dotyczące inwestycji: 

 

1. Lokalizacja inwestycji (oznaczenie geodezyjne nieruchomości) ......................................................... 

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

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, liczony od dnia dokonania zgłoszenia ........................ 

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

3. Opis projektu inwestycji ....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykaz kosztów projektu ....................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

.................................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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                                         Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 luty 2017 r. 

 

 

.......................................................... 
                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

................................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

 

 

WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

Wądroże Wielkie nr 64 

59-430 Wądroże Wielkie 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust.1 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 2015 r. poz. 174) – 

zobowiązuję się do utworzenia, w związku z nową inwestycją,  ………….. nowych  miejsc pracy. 

Planowany termin utworzenia nowych miejsc pracy: ……………………………………. 

Planowane dwuletnie koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie 

inwestycji początkowej
1
: ……………………………………………………………………………… 

Ponadto zobowiązuję się do doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do 

wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 

miesięcy, obsadzenia każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymanie każdego 

miejsca pracy utworzonego dzięki nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia obsadzenia 

pierwszego stanowiska lub 3 lat dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem realizacji nowej 

inwestycji
2
: …………………………………………………………………………………………….. 

………….…………………………… 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

                                                           
1
 Ustalony zgodnie z § 6 ust. 2 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). 
2
 Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) z ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym zgłoszono zamiar skorzystania z pomocy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 988



     Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22  luty 2017 r. 

 

 

.......................................................... 
                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

 

 

WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

Wądroże Wielkie nr 64 

59-430 Wądroże Wielkie 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 3 ust.1 pkt 3 lit. a) uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oświadczam, że: 

- w dniu ......................................... została zakończona nowa inwestycja, objęta zgłoszeniem z 

dnia ……………………. złożonym Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie. 

 

Na potwierdzenie powyższego dołączam dokumenty w postaci:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 .................................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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   Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

 

.......................................................... 
                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

 

 

WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

Wądroże Wielkie nr 64 

59-430 Wądroże Wielkie 

 

OŚWIADCZENIE 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 ust.1 pkt 3 lit. b) uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oświadczam, że: 

 

- w dniu ……………………… utworzono …………………… nowych miejsc pracy w 

rozumieniu §12 ust. 1 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 2015 r. poz. 174), w związku z nową inwestycją. 

 

 

 

 

.................................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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   Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

 

.......................................................... 
                                                                                                                                     (miejscowość i data) 

 

................................................................. 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

 

 

WÓJT GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

Wądroże Wielkie nr 64 

59-430 Wądroże Wielkie 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 ust.1 pkt 3 lit. c) uchwały nr XXVII/169/17 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oświadczam, że: 

 

- przewidywane dwuletnie koszty płacy wynikające z utworzenia nowych miejsc pracy w 

liczbie …….,  w związku z nową inwestycją, będą wynosiły łącznie ………………….. zł (słownie 

………………………………………………………………... zł), z czego udział własny w nakładach 

związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi ……………………… zł, co stanowi 

………………………….. % wartości dwuletnich kosztów pracy. 

 

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy dwuletnich kosztów utworzenia miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją, kwalifikujących się do objęcia pomocą określoną w  §  6 ust. 2 

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). 

 

 .................................................................... 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 
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