
 
 

 
 

UCHWAŁA Nr XXII/243/09 
RADY GMINY W ORŁACH 
z dnia 24 lutego 2009 r. 

 
w sprawie zwolnień od 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 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – Rada Gminy w Orłach uchwala 
co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle, związane z nową 
inwestycją w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927). 

§ 2. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielonej na budowę lub rozbudowę obiektów handlowych. 

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 przysługuje na zasadach określonych w 
niniejszej uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną: 

1) warunkiem uzyskania zwolnienia jest dokonanie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zgłoszenia Wójtowi 
Gminy Orły zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, 

2) złożenie zobowiązania do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze 
środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania – na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, 

3) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji na terenie gminy Orły przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku 
MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji – na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, 

4) zobowiązanie do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie 
zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnio z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy – na 
druku stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych uchwałą mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 5 stycznia 2008 r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orły. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
 
PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy 
w Orłach 
 
Stanisław Kaczmarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXII/243/09 

Rady Gminy w Orłach 
z dnia 24 lutego 2009 r. 

 
 

Wzór zgłoszenia dotyczący przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną na 
podstawie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Orły. 
 

1. Pełnia nazwa (firma) przedsiębiorcy 
Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość 

2. Adres 
lub siedziba przedsiębiorcy 
 

Ulica 
 

Nr domu 

3. Numer indentyfikacyjny REGON 
 

4. Nr identyfikacji 
podatkowej  
 (NIP) 
 

5. Klasa rodzaju podstawowej 
działalności  
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 
7.X.1997 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności) PKD – (Dz. U. 
Nr 128, poz. 829 ze zm.)  

 
 
 
 
 6. Forma prawna 

przedsiębiorcy 
 
 

7. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. 105 i 106 ustawy z dnia 
2.VII.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1807 ze zm.) 
 
8. Rodzaj inwestycji planowanej przez przedsiębiorcę 
 
9. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 
 
10. Planowany termin zakończenia inwestycji 
 
11. Planowana wielkość inwestycji, tj. określenie całkowitych kosztów 
realizacji projektu 
 
12. Planowana wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz 
ich rodzaje 
 
13. Opis źródeł finansowania projektu. Informacje o otrzymanej oraz 
planowanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł, która była lub 
będzie przeznaczona na to samo przedsięwzięcie 
 

 
 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/243/09 

Rady Gminy w Orłach 
z dnia 24 lutego 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
             (Imię i nazwisko – nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………………………………….………………………………. 
        (adres zamieszkania – siedziba przedsiębiorcy) 
 
 
 
 
 

Z O B O W I Ą Z A N I E 
 
 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10, ust. 1, pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U Nr 146, 
poz. 927) 
 
 
– zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych 
lub zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki 
własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania 
należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez 
przedsiębiorcę w związku ze wsparcie ze środków 
publicznych, w przypadku pomocy, o której mowa w § 5, 
pkt 1 rozporządzenia. 

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

miejscowość, data      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 
  reprezentowania przedsiębiorcy oraz pieczęć przedsiębiorcy 

 
 
 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/243/09 

Rady Gminy w Orłach 
z dnia 24 lutego 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
             (Imię i nazwisko – nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………………………………….………………………………. 
        (adres zamieszkania – siedziba przedsiębiorcy) 
 
 
 
 
 

Z O B O W I Ą Z A N I E 
 
 
 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10, ust. 1, pkt 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U Nr 146, 
poz. 927) 
 
 
 
– zobowiązuję się do utrzymania inwestycji na terenie gminy 

Orły przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co 
najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji. 

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

miejscowość, data      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 
  reprezentowania przedsiębiorcy oraz pieczęć przedsiębiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXII/243/09 

Rady Gminy w Orłach 
z dnia 24 lutego 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
             (Imię i nazwisko – nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………………………………….………………………………. 
        (adres zamieszkania – siedziba przedsiębiorcy) 
 
 
 

Z O B O W I Ą Z A N I E 
 
 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10, ust. 1, pkt 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U Nr 146, 
poz. 927) 
 
 
– zobowiązuję się do utworzenia nowych miejsc pracy 

w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania 
zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia 
z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz 
utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku 
z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 
5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich 
utworzenia w przypadku pomocy, o której mowa w § 5, pkt 2 
rozporządzenia. 

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

miejscowość, data      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do 
  reprezentowania przedsiębiorcy oraz pieczęć przedsiębiorcy 

 
 
 
 
 


