
UCHWAŁA NR XL/351/10  

RADY MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie 

związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn.
zm.) oraz 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) 

Rada Miasta Rydułtowy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień  z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/08 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  1. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zamiar korzystania z pomocy przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stają
się podmiotami praw i obowiązków z niej wynikających pod warunkiem, że złożą formularze, o których mowa w § 5 uchwały
Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, po wejściu w życie niniejszej uchwały. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 terminy, o których mowa w § 5 uchwały Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
w Rydułtowach, liczy się od dnia pierwszego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i obowiązuje do dnia 31.12.2010 r.  

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie dotyczy obiektów położonych na terenie Strefy rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości przy Strefie Gospodarczej w Rydułtowach, zwanej dalej Strefą,  obejmującej działki oznaczone na
dzień  podejmowania uchwały numerami: 3608/174, 3609/169, 3610/168, 3611/173, 3612/168, 3613/168, 3614/168,
3615/169, 3645/169, 3646/169, 3647/169, 3648/169, 3649/169.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udzielenia pomocy jest:  
1) dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Rydułtowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania
z pomocy na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta,  
2) zakończenie inwestycji w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1,  
3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w okresie od daty dokonania zgłoszenia, o którym
mowa w pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji,  
4) złożenie zobowiązania na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta, do pokrycia co
najmniej 25% kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą  z e  środków własnych lub z 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 wsparciem ze środków publicznych,  
5) utrzymanie na terenie Strefy inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia oraz utrzymanie
dotychczasowych i nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją co najmniej przez okres 3 lat od dnia utworzenia
ostatniego miejsca pracy,  
6) składanie korekt danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, oraz deklaracją (informacją), o której mowa
w pkt 7, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na ich zmianę,  
7) składanie informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do
tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U.
Nr 61, poz. 413), a także o pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.”; 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia
określonego w § 5 pkt 1 oraz złożenia oświadczenia określonego w § 5 pkt 4.”; 

4) § 6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie od terminu określonego
w § 5 pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo
utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy,”; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc regionalną  na wspieranie
nowych inwestycji i utworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przysługuje od skorzystania przez podatnika
po raz pierwszy ze zwolnienia z podatku od przedmiotów opodatkowania powstałych na terenie Strefy na okres 10 lat,
jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się  do objęcia pomocą  w wysokości co najmniej 1 000 000 zł,
będzie prowadził  działalnoś ć  gospodarczą,  stworzy minimum 30 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy
poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego
miejsca pracy.  
2. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż  1 000 000 zł,
ale co najmniej 500 000 zł,  lub stworzy mniej niż  30 miejsc pracy, ale co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 5 lat.  
3. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż 500 000 zł, ale
co najmniej 150 000 zł  lub stworzy mniej niż  15 nowych miejsc pracy, ale minimum 5 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 3 lat.  
4. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca utworzy
dodatkowe miejsca pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia, wskutek czego kwalifikuje się do zwolnienia
na dłuższy czas, zwolnienie przysługuje mu na wydłużony okres, przy czym obowiązek utrzymania poziomu
zatrudnienia opisany w § 6 ust. 6 pkt 2 liczy się od daty utworzenia ostatniego miejsca pracy. Dotychczasowy okres
korzystania ze zwolnienia zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
5. Jeżeli w okresie 3 lat od utworzenia ostatniego miejsca pracy, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca
zmniejszy zatrudnienie, wskutek czego kwalifikuje się  do zwolnienia na krótszy czas, zwolnienie przysługuje mu na
krótszy okres pod warunkiem, że zatrudnienie nie spadnie poniżej poziomu obliczonego jako suma zatrudnienia sprzed
terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1, oraz co najmniej 5 nowych miejsc pracy. Okres korzystania ze zwolnienia ulega
skróceniu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 i 3.  
6. Przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
zwiększy wartoś ć  inwestycji poprzez zakończenie kolejnego etapu nowej inwestycji na terenie Strefy, oraz spełni
warunek zwiększenia zatrudnienia w związku z nową  inwestycją,  przysługuje zwolnienie na dłuższy czas zgodnie
z zasadami opisanymi w ust. 1, 2 i 3, przy czym termin utrzymania nowej inwestycji na terenie Strefy, o którym mowa
w § 6 ust. 6 pkt 3, liczy się  od daty zakończenia ostatniego etapu. Dotychczasowy okres korzystania ze zwolnienia
zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
7. Do kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą  regionalną  na nowe inwestycje i tworzenie związanych z nimi
nowych miejsc pracy zalicza się koszty określone w § 6 Rozporządzenia.  
8. Do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które kwalifikują się do objęcia pomocą,
zalicza się  koszty poniesione od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1, do dnia zakończenia inwestycji,
jednakże nie później niż do upływu 36 miesięcy od dnia nabycia prawa do zwolnienia.”; 

6) § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „oświadczenia o ilości nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją na terenie Strefy w okresie od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,”; 

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się  ust. 3 w następującym brzmieniu: „Przedsiębiorcy, o których mowa w § 7 ust. 4, 5 i 6,
zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia w zakresie zaistniałych zmian, opisane w ust. 1 pkt 2-4.”; 

8) § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zmniejszenia stanu zatrudnienia określonego w złożonej deklaracji, o której mowa w §
10 ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie wynikającym z uchwały i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5,”. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rydułtowy 

dr Henryk Wojtaszek 
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finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł  finansowania należy rozumieć
środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych,  
5) utrzymanie na terenie Strefy inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia oraz utrzymanie
dotychczasowych i nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją co najmniej przez okres 3 lat od dnia utworzenia
ostatniego miejsca pracy,  
6) składanie korekt danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, oraz deklaracją (informacją), o której mowa
w pkt 7, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na ich zmianę,  
7) składanie informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do
tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U.
Nr 61, poz. 413), a także o pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.”; 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia
określonego w § 5 pkt 1 oraz złożenia oświadczenia określonego w § 5 pkt 4.”; 

4) § 6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie od terminu określonego
w § 5 pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo
utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy,”; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc regionalną  na wspieranie
nowych inwestycji i utworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przysługuje od skorzystania przez podatnika
po raz pierwszy ze zwolnienia z podatku od przedmiotów opodatkowania powstałych na terenie Strefy na okres 10 lat,
jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się  do objęcia pomocą  w wysokości co najmniej 1 000 000 zł,
będzie prowadził  działalnoś ć  gospodarczą,  stworzy minimum 30 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy
poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego
miejsca pracy.  
2. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż  1 000 000 zł,
ale co najmniej 500 000 zł,  lub stworzy mniej niż  30 miejsc pracy, ale co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 5 lat.  
3. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż 500 000 zł, ale
co najmniej 150 000 zł  lub stworzy mniej niż  15 nowych miejsc pracy, ale minimum 5 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 3 lat.  
4. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca utworzy
dodatkowe miejsca pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia, wskutek czego kwalifikuje się do zwolnienia
na dłuższy czas, zwolnienie przysługuje mu na wydłużony okres, przy czym obowiązek utrzymania poziomu
zatrudnienia opisany w § 6 ust. 6 pkt 2 liczy się od daty utworzenia ostatniego miejsca pracy. Dotychczasowy okres
korzystania ze zwolnienia zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
5. Jeżeli w okresie 3 lat od utworzenia ostatniego miejsca pracy, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca
zmniejszy zatrudnienie, wskutek czego kwalifikuje się  do zwolnienia na krótszy czas, zwolnienie przysługuje mu na
krótszy okres pod warunkiem, że zatrudnienie nie spadnie poniżej poziomu obliczonego jako suma zatrudnienia sprzed
terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1, oraz co najmniej 5 nowych miejsc pracy. Okres korzystania ze zwolnienia ulega
skróceniu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 i 3.  
6. Przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
zwiększy wartoś ć  inwestycji poprzez zakończenie kolejnego etapu nowej inwestycji na terenie Strefy, oraz spełni
warunek zwiększenia zatrudnienia w związku z nową  inwestycją,  przysługuje zwolnienie na dłuższy czas zgodnie
z zasadami opisanymi w ust. 1, 2 i 3, przy czym termin utrzymania nowej inwestycji na terenie Strefy, o którym mowa
w § 6 ust. 6 pkt 3, liczy się  od daty zakończenia ostatniego etapu. Dotychczasowy okres korzystania ze zwolnienia
zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
7. Do kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą  regionalną  na nowe inwestycje i tworzenie związanych z nimi
nowych miejsc pracy zalicza się koszty określone w § 6 Rozporządzenia.  
8. Do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które kwalifikują się do objęcia pomocą,
zalicza się  koszty poniesione od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1, do dnia zakończenia inwestycji,
jednakże nie później niż do upływu 36 miesięcy od dnia nabycia prawa do zwolnienia.”; 

6) § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „oświadczenia o ilości nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją na terenie Strefy w okresie od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,”; 

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się  ust. 3 w następującym brzmieniu: „Przedsiębiorcy, o których mowa w § 7 ust. 4, 5 i 6,
zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia w zakresie zaistniałych zmian, opisane w ust. 1 pkt 2-4.”; 

8) § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zmniejszenia stanu zatrudnienia określonego w złożonej deklaracji, o której mowa w §
10 ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie wynikającym z uchwały i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5,”. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rydułtowy 

dr Henryk Wojtaszek 
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UCHWAŁA NR XL/351/10  

RADY MIASTA RYDUŁTOWY  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie 

związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn.
zm.) oraz 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) 

Rada Miasta Rydułtowy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień  z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/08 Rady
Miasta Rydułtowy z dnia 26 września 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2.  1. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zamiar korzystania z pomocy przed wejściem w życie niniejszej uchwały, stają
się podmiotami praw i obowiązków z niej wynikających pod warunkiem, że złożą formularze, o których mowa w § 5 uchwały
Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach, po wejściu w życie niniejszej uchwały. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 terminy, o których mowa w § 5 uchwały Nr XX/173/08 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień  z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
w Rydułtowach, liczy się od dnia pierwszego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i obowiązuje do dnia 31.12.2010 r.  

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zwolnienie dotyczy obiektów położonych na terenie Strefy rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości przy Strefie Gospodarczej w Rydułtowach, zwanej dalej Strefą,  obejmującej działki oznaczone na
dzień  podejmowania uchwały numerami: 3608/174, 3609/169, 3610/168, 3611/173, 3612/168, 3613/168, 3614/168,
3615/169, 3645/169, 3646/169, 3647/169, 3648/169, 3649/169.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udzielenia pomocy jest:  
1) dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Rydułtowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania
z pomocy na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta,  
2) zakończenie inwestycji w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1,  
3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w okresie od daty dokonania zgłoszenia, o którym
mowa w pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji,  
4) złożenie zobowiązania na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta, do pokrycia co
najmniej 25% kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą  z e  środków własnych lub z 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 wsparciem ze środków publicznych,  
5) utrzymanie na terenie Strefy inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia oraz utrzymanie
dotychczasowych i nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją co najmniej przez okres 3 lat od dnia utworzenia
ostatniego miejsca pracy,  
6) składanie korekt danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1, oraz deklaracją (informacją), o której mowa
w pkt 7, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na ich zmianę,  
7) składanie informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do
tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U.
Nr 61, poz. 413), a także o pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.”; 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia
określonego w § 5 pkt 1 oraz złożenia oświadczenia określonego w § 5 pkt 4.”; 

4) § 6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie od terminu określonego
w § 5 pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo
utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy,”; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc regionalną  na wspieranie
nowych inwestycji i utworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przysługuje od skorzystania przez podatnika
po raz pierwszy ze zwolnienia z podatku od przedmiotów opodatkowania powstałych na terenie Strefy na okres 10 lat,
jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się  do objęcia pomocą  w wysokości co najmniej 1 000 000 zł,
będzie prowadził  działalnoś ć  gospodarczą,  stworzy minimum 30 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy
poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego
miejsca pracy.  
2. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż  1 000 000 zł,
ale co najmniej 500 000 zł,  lub stworzy mniej niż  30 miejsc pracy, ale co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 5 lat.  
3. Jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości mniejszej niż 500 000 zł, ale
co najmniej 150 000 zł  lub stworzy mniej niż  15 nowych miejsc pracy, ale minimum 5 nowych miejsc pracy i utrzyma
dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia
utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 3 lat.  
4. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca utworzy
dodatkowe miejsca pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia, wskutek czego kwalifikuje się do zwolnienia
na dłuższy czas, zwolnienie przysługuje mu na wydłużony okres, przy czym obowiązek utrzymania poziomu
zatrudnienia opisany w § 6 ust. 6 pkt 2 liczy się od daty utworzenia ostatniego miejsca pracy. Dotychczasowy okres
korzystania ze zwolnienia zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
5. Jeżeli w okresie 3 lat od utworzenia ostatniego miejsca pracy, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca
zmniejszy zatrudnienie, wskutek czego kwalifikuje się  do zwolnienia na krótszy czas, zwolnienie przysługuje mu na
krótszy okres pod warunkiem, że zatrudnienie nie spadnie poniżej poziomu obliczonego jako suma zatrudnienia sprzed
terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1, oraz co najmniej 5 nowych miejsc pracy. Okres korzystania ze zwolnienia ulega
skróceniu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 i 3.  
6. Przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
zwiększy wartoś ć  inwestycji poprzez zakończenie kolejnego etapu nowej inwestycji na terenie Strefy, oraz spełni
warunek zwiększenia zatrudnienia w związku z nową  inwestycją,  przysługuje zwolnienie na dłuższy czas zgodnie
z zasadami opisanymi w ust. 1, 2 i 3, przy czym termin utrzymania nowej inwestycji na terenie Strefy, o którym mowa
w § 6 ust. 6 pkt 3, liczy się  od daty zakończenia ostatniego etapu. Dotychczasowy okres korzystania ze zwolnienia
zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.  
7. Do kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą  regionalną  na nowe inwestycje i tworzenie związanych z nimi
nowych miejsc pracy zalicza się koszty określone w § 6 Rozporządzenia.  
8. Do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które kwalifikują się do objęcia pomocą,
zalicza się  koszty poniesione od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1, do dnia zakończenia inwestycji,
jednakże nie później niż do upływu 36 miesięcy od dnia nabycia prawa do zwolnienia.”; 

6) § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „oświadczenia o ilości nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją na terenie Strefy w okresie od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1,
do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,”; 

7) w § 10 po ust. 2 dodaje się  ust. 3 w następującym brzmieniu: „Przedsiębiorcy, o których mowa w § 7 ust. 4, 5 i 6,
zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia w zakresie zaistniałych zmian, opisane w ust. 1 pkt 2-4.”; 

8) § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „zmniejszenia stanu zatrudnienia określonego w złożonej deklaracji, o której mowa w §
10 ust. 1 pkt 3 i 4, w okresie wynikającym z uchwały i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5,”. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rydułtowy 

dr Henryk Wojtaszek 
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