
 

 

UCHWAŁA NR IX/57/2015 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na 

terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych miejsc pracy związanych 

z tymi inwestycjami. 

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

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 

849 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 

2015 roku 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)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność 

gospodarczą na terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych miejsc pracy 

związanych z tymi inwestycjami, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

  

 Przewodniczący  Rady Miasta Gniezna 

 

(-) Michał Glejzer 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3935



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM W MIEŚCIE GNIEŹNIE 

I. Nazwa programu. 

Niniejsza uchwała stanowi program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność 

gospodarczą na terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych miejsc pracy 

związanych z tymi inwestycjami w rozumieniu prawa wspólnotowego, w zakresie pomocy publicznej, 

zwany dalej programem. 

II. Podstawa prawna: 

1. art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 

z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami). 

2. art.7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst 

Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami). 

3. Pomoc  na  podstawie  programu będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187/1 z 26 czerwca 2014 r.). 

4. Pomoc  na  podstawie  programu będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 stycznia 2015 r. 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) zwane dalej rozporządzeniem. 

III. Przeznaczenie pomocy. 

Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona będzie na wspieranie nowych inwestycji 

w działalność gospodarczą na terenie Miasta Gniezna oraz tworzenie na terenie Miasta Gniezna nowych 

miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami w rozumieniu prawa wspólnotowego, w zakresie pomocy 

publicznej. 

IV. Forma pomocy. 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości położone na terenie Miasta Gniezna grunty, budynki i budowle 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje, w związku z którymi 

utworzono nowe miejsca pracy na terenie Miasta Gniezna. 

V. Definicje pojęć zawartych w programie: 

1. Traktat oznacza Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

2. Prezydent Miasta oznacza Prezydenta Miasta Gniezna; 

3. Uchwała oznacza Uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r. 

4. deklaracja oznacza również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na 

podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 

(jednolity tekst Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami); 

5. pomoc oznacza wszelkie środki spełniające kryteria ustanowione w art. 107 ust. 1 Traktatu; 

6. przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), 

7. miejsca pracy stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego oznaczają miejsca 

pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja i stworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia, 

w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności 

produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji; 
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8. rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie prac budowlanych lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego 

zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub zaciągnięcie innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja 

staje się nieodwracalna. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się kupna gruntu, prac przygotowawczych takich 

jak: uzyskiwanie zezwoleń, wykonanie wstępnych studiów wykonalności; 

9. wkład własny oznacza wkład pochodzący ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, 

nie pochodzący z wsparcia, ze środków publicznych; 

10. koszty wynagrodzenia oznaczają wszelkie koszty, jakie beneficjent faktycznie ponosi z tytułu 

zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem oraz obowiązkowe składki, 

takie jak ubezpieczenia społeczne; 

11. powierzchnia użytkowa budynku oznacza powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na 

wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za 

kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 

12. działalność gospodarcza oznacza działalność określoną w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami); 

13. dzień udzielenia pomocy oznacza dzień, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z późniejszymi zmianami); 

14. beneficjent pomocy oznacza przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc publiczną na podstawie niniejszego 

programu, 

15. małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) oznacza przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 

250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów euro. 

VI. Warunki dopuszczalności. 

Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w pkt IV programu: 

1. Udziela się zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w pkt IV programu, z zastrzeżeniem 

zachowania dopuszczalnego poziomu intensywności lub wielkości pomocy przedsiębiorców: 

1) na okres 1 roku podatkowego pod warunkiem, że na nieruchomościach lub ich częściach, o których mowa 

w pkt IV zostanie zainwestowana w działalność gospodarczą kwota nie mniejsza niż równowartość 

250 000 tys. EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub zostanie utworzone 

bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy, 

2) na okres 2 lat podatkowych pod warunkiem, że na nieruchomościach lub ich częściach, o których mowa 

w pkt IV zostanie zainwestowana w działalność gospodarczą kwota nie mniejsza niż równowartość 

500 000 tys. EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub zostanie utworzone 

bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego nie mniej niż 100 nowych miejsc pracy, 

3) na okres 3 lat podatkowych pod warunkiem, że na nieruchomościach lub ich częściach, o których mowa 

w pkt IV zostanie zainwestowana w działalność gospodarczą kwota nie mniejsza niż równowartość 

1 mln EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub zostanie utworzone 

bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego nie mniej niż 150 nowych miejsc pracy, 

4) na okres 4 lat podatkowych pod warunkiem, że na nieruchomościach lub ich częściach, o których mowa 

w pkt IV zostanie zainwestowana w działalność gospodarczą kwota nie mniejsza niż równowartość 

2 mln EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub zostanie utworzone 

bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego nie mniej niż 200 nowych miejsc pracy, 

5) na okres 5 lat podatkowych pod warunkiem, że na nieruchomościach lub ich częściach, o których mowa 

w pkt IV zostanie zainwestowana w działalność gospodarczą kwota nie mniejsza niż równowartość 

4 mln EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub zostanie utworzone 

bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego nie mniej niż 250 nowych miejsc pracy. 

2. Pomoc na nową inwestycję może być udzielona pod warunkiem, że nowa inwestycja zostanie  zakończona 

w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę. 
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3. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w pkt IV programu, przedsiębiorca nabywa począwszy od 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezydent Miasta w terminie 30 dni od dnia przedłożenia wszystkich prawidłowo wypełnionych 

dokumentów o których mowa w pkt. VII ust. 1 programu wydaje pismo poświadczające spełnianie lub 

niespełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskania pomocy publicznej na podstawie programu. 

VII. Obowiązki beneficjenta pomocy. 

1. Aby skorzystać ze zwolnienia, o którym jest mowa w pkt IV Programu, przedsiębiorca zobowiązany jest 

przedłożyć Prezydentowi Miasta: 

1) zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy w ramach programu na druku stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały, wraz z wymienionymi w nim załącznikami; 

2) informację o innej pomocy publicznej  oraz  wsparciu  ze  środków publicznych  otrzymanych  na  daną  

inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną  inwestycją na druku stanowiącym 

załącznik nr 8 do uchwały; 

2. Beneficjenci pomocy w okresie  korzystania  ze  zwolnienia  od podatku  od  nieruchomości  na  podstawie  

niniejszego  programu, jak również w latach następnych  są zobowiązani do 30 stycznia każdego roku 

przedstawiać następujące dokumenty: 

1) informację o innej pomocy publicznej  oraz  wsparciu  ze  środków publicznych  otrzymanych  na  daną  

inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną  inwestycją  na  druku  stanowiącym 

załącznik nr 8 do uchwały, 

2) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową 

inwestycją za okres poprzedniego roku kalendarzowego na druku  stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, 

3) oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy  działających na terenie 

miasta Gniezna, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały, za okres poprzedniego roku 

kalendarzowego, 

4) oświadczenie, że nie ciąży na nim przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej 

decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem 

programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami 

żywiołowymi, 

5) deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok kalendarzowy, 

z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym  minęło 5 lat lub 

3 lata, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw od dnia otrzymania pomocy. 

3. Na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Prezydent Miasta może wyznaczyć beneficjentowi pomocy inny termin do złożenia wymienionych 

w ust. 2 dokumentów. 

4. W terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania 

Prezydentowi Miasta: 

1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji: 

a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji, 

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą (wynikającej z kosztorysu powykonawczego) oraz o udziale własnym w nakładach związanych 

z nową inwestycją. 

Wyżej wymienione oświadczenia należy złożyć na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały. 

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: 

a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – 

na druku stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały, 
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b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku 

z nową inwestycją, obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe 

płatności związane z ich zatrudnieniem – na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, 

c) deklaracji utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, lub 3 lat w przypadku małych 

i średnich przedsiębiorstw, od dnia zakończenia jej realizacji na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 

uchwały, 

d) deklaracji do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat, lub 3 lat 

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, od dnia utworzenia nowych miejsc pracy na druku 

stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 

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

jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie Prezydenta Miasta oraz do zwrotu kwoty 

stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej  ponad  dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia 

danego roku podatkowego, na zasadach  przewidzianych  przepisach o pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców poprzez  zapłatę  podatku  od  nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą 

określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  -  Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami). 

6. Wyrażone w euro kwoty określone w pkt VI ust. 1 przelicza się na złote według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu grudnia roku poprzedzającego rok, w którym 

zakończono nową inwestycję. 

VIII. Kontrola beneficjentów pomocy. 

1. Organ udzielający pomocy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania 

przez beneficjentów pomocy udzielanej na podstawie programu w zakresie obowiązków zawartych 

w programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji 

składanych przez przedsiębiorców. 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie organu udzielającego pomocy dokumenty 

potwierdzające prawdziwość składanych oświadczeń oraz spełnienie wymogów określonych w niniejszym 

programie. 

IX. Utrata prawa do zwolnienia. 

1. Beneficjent pomocy, który nie dotrzyma warunków określonych w niniejszym programie lub który 

przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków 

określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. 

Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 

30 stycznia udokumentowanych informacji, wymienionych w pkt VII ust. 2, z zastrzeżeniem pkt VII 

ust. 3 lub w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 

VIII niniejszego programu. 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Gniezna o utracie 

prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie programu, w terminie 14 dni od dnia 

powstania okoliczności powodujących jego utratę. 

X. Zwrot nienależnej pomocy. 

1. W  przypadku  utraty  prawa   do   zwolnienia   od   podatku   od     nieruchomości   beneficjent   

zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od 

nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę stosowanymi przy zaległościach podatkowych, począwszy od 

dnia następującego pod dniu w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z procedurą określoną 

w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  -  Ordynacja podatkowa (jednolity tekst  Dz. U. z 2012 r.  

poz. 749 z późniejszymi zmianami). 

2. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu 

pomoc nie może być udzielona ponownie. 

XI. Beneficjenci pomocy. 
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1. Adresatami pomocy są przedsiębiorcy, którzy poniosą nakłady na nową inwestycję lub na zwiększenie 

zatrudnienia. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w pkt IV nie stosuje się wobec podmiotów: 

1) powstałych w wyniku przekształceń prawnych lub majątkowych dotychczasowych podmiotów; 

2) posiadających grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stacji 

paliw, transportu i banków; 

3) których grunty, budynki i budowle mające podlegać zwolnieniu na podstawie programu są zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu zarówno detalicznego jak i hurtowego; 

4) działających w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, 

sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz sektorze 

wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury; 

5) działających w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do 

obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej; 

6) przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa 

na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw; 

7) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Miasta Gniezna. 

XII. Organ udzielający pomocy. 

Organem udzielającym pomocy jest Rada Miasta Gniezna jako organ stanowiący oraz Prezydent Miasta 

Gniezna jako organ podatkowy. 

XIII. Wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu. 

Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta. Kwota zmniejszonych 

dochodów zależna będzie od liczby przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu oraz od wysokości 

podatku, od którego zostaną zwolnieni. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach 

programu w okresie jego obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 15 milionów złotych. 

XIV. Czas trwania programu. 

Program obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Nr IX/57/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 

2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

XV. Zakres terytorialny. 

Program obejmuje swoim działaniem teren Miasta Gniezna 

.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

     

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru korzystania z pomocy 

w ramach Programu 

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy 

1) Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................... 

2) Siedziba/Adres zamieszkania: 

a) województwo: ............................................................................................................ 

b) powiat: ........................................................................................................................ 

c) gmina: ......................................................................................................................... 

d) miejscowość: .............................................................................................................. 

e) ulica: ........................................................................................................................... 

f) nr domu: ..................................................................................................................... 

g) identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
1
: 

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

. 

3) Numer identyfikacyjny REGON: ......................................................................................... 

4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ............................................................................... 

5) Klasa rodzaju podstawowej działalności 
2
: .......................................................................... 

6) Forma prawna przedsiębiorcy: ......................................................................................... 

7) Wielkość przedsiębiorcy 
3
(podkreślić właściwą pozycję) : 

– mikroprzedsiębiorca 

– przedsiębiorca mały 

– przedsiębiorca średni 

– inny przedsiębiorca 

8) Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z pomocą w ramach 

Programu: ......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

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

(stanowisko służbowe) 

telefon: ............................................................ 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 3935



fax: .................................................................. 

e-mail: ............................................................. 

II. Informacje dotyczące przeznaczenia pomocy (podkreślić właściwą pozycję) : 

– pomoc na wspieranie nowej inwestycji, 

– pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 

– duży projekt inwestycyjny. 

III. Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja lub tworzone związane z nią 

nowe miejsca pracy: 

1) oznaczenie księgi wieczystej: .......................................................................................... 

2) nr i adres działki/działek: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………………………………………… 

f) …………………………………………………………………………………………… 

g) …………………………………………………………………………………………… 

3) powierzchnia każdej z działek: 

a) ………………………………. 

b) ………………………………. 

c) ………………………………. 

d) ………………………………. 

e) ………………………………. 

f) ………………………………. 

g) ………………………………. 

4) łączna powierzchnia działek (w m2) : ............................................................................... 

5) informacje o pozostałych przedmiotach opodatkowania (budynki, budowle) związanych z realizacją nowej 

inwestycji oraz/lub tworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem podstawy ich 

opodatkowania: 

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

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

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

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

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

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

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

IV. Informacje dotyczące nowej inwestycji 

1)   Opis nowej inwestycji: …................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

2)   Rodzaj nowej inwestycji (podkreślić właściwą pozycję) : 

- utworzenie nowego przedsiębiorstwa 

- rozbudowa przedsiębiorstwa 

- rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu 

produkcyjnego 

- nabycie przedsiębiorstwa, które pozostaje w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby 

nie zostało nabyte 

3)   Harmonogram realizacji inwestycji, z uwzględnieniem planowanego rozpoczęcia 

i zakończenia inwestycji: ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4)   Prognozowane koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą: 

a) cena nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania: 

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

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

b) cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle, budynki oraz ich 

wyposażenie związane z nową inwestycją (w szczególności: maszyny i urządzenia, narzędzia, 

przyrządy i aparatura, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastruktura techniczna): 

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

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

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

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

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

c) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją i polegających na 

uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how: 

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

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

5)   Udział środków własnych w kosztach inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą 

(kwotowo i procentowo) : ................................................................................................ 

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

V. Informacje dotyczące planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: 

1) Poziom średniego zatrudnienia z ostatnich pełnych 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione 

w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyszczególnieniem zatrudnionych na terenie Miasta Gniezna: 

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

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

2) Liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją: 

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

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

3) Prognozowane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnianych pracowników, uwzględniające koszty 

wynagrodzenia brutto tych pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne: 

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

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

VI. Przedsiębiorca wskazany w punkcie I zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego 

o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności 

o nie zakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie 

korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości – na wezwanie organu. 

VII. Przedsiębiorca do wniosku załącza: 

1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia, 

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 

3) deklarację utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, lub 3 lat w przypadku małych 

i średnich przedsiębiorstw, od dnia zakończenia jej realizacji na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 

uchwały, 

4) deklarację do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat, lub 3 lat 

w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, od dnia utworzenia nowych miejsc pracy na druku 

stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, 

5) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Europejską 

– na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, 

6) inne dokumenty (podać jakie) 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych 

lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych. 

  

Oświadczam, że akceptuję warunki uzyskania pomocy publicznej określone w programie przyjętym 

uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 r., zobowiązuję się je wypełnić 

i wyrażam wolę skorzystania z tej formy pomocy. 

  

  

  Podpis i pieczęć osoby 

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy: 

    

    

    

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

.. 

    

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

miejscowość, data 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

     

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   

  

     

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

Deklaracja 

  

Wykonując obowiązek wynikający z pkt VII ust. 4 pkt 2 lit.c i d załącznika nr 1 do uchwały w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  

tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 3 / 5* lat od dnia zakończenia 

jej realizacji oraz do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 3 / 5* 

lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy. 

    
    
    
    

......................................... 
Data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 
 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

     

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   

  

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

     

Deklaracja 

  

Wykonując obowiązek wynikający z pkt VII ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  tworzących 

nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

- Oświadczam, że nie ciąży na mnie jako przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy wynikający 

z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, 

z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi 

klęskami żywiołowymi. 

    
    
    
    

......................................... 
Data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

    

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

Oświadczenie 

Wykonując obowiązek wynikający z pkt VII ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  tworzących 

nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

- oświadczam, że w roku............................. stan zatrudnienia pracowników w jednostkach 

organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Miasta Gniezna w przeliczeniu na pełne etaty 

wynosił............... etatów. 

    
    
    
    

......................................... 
data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)    

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

Oświadczenie 

Wykonując obowiązek wynikający z pkt VII ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  tworzących 

nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

· oświadczam, że w dniu …………………………......... została zakończona nowa inwestycja, o której 

mowa w pkt VI ust. 1 pkt ………. Programu, 

· oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w pkt VI ust. 1 programu 

wynosi łącznie.......................................... zł z czego udział własny wynosi 

..........................zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji. 

Kwoty wykazane w oświadczeniu dotyczą kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację 

inwestycji po dniu złożenia wniosku o pomoc publiczną oraz po dniu wejścia w życie uchwały. 

    
    
    
    

......................................... 
data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

    

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)   

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

      

Informacja o kosztach zatrudnienia 

Wykonując  obowiązek wynikający z pkt VII ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  tworzących 

nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

- oświadczam, że w ........... roku średnie miesięczne  koszty nowo zatrudnionych pracowników 

w związku z nową inwestycją wyniosły .......................................... 

    
    
    
    

......................................... 
data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

Informacje o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z daną inwestycją 

INFORMACJE DOTYCZĄ BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ 

1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy 

  

2. Adres 

lub siedziba 

przedsiębiorcy 

Województwo 

  

Powiat 

  

Gmina 

  

Miejscowość 

  

Ulica 

  

nr domu 

  

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

4. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U. Nr 251, 

poz. 1885 ze zmianami). 

5. Forma prawna przedsiębiorcy 

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. art. 105 i 106 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 

672 ze zmianami). 

  
7. Informacje o oddziaływaniu na wymianę handlową Wspólnoty Europejskiej: (główni konkurenci: krajowi i zagraniczni), 
  

UWAGA :  Zgodnie z art. 37 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jednolity 

tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami), do czasu złożenia wymaganych informacji pomoc nie może być beneficjentowi udzielona 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ  ORAZ WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH OTRZYMANYCH 

W OKRESIE OD DNIA ......................... DO DNIA ........................ 

Lp. 

Organ 

udziela-

jący 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

otrzyma- 

nej 

pomocy 

  

Nr 

programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

Okres, 

na jaki została 

udzielona pomoc 

Wartość 

pomocy w PLN 

Forma 

pomocy 

Przezna-

czenie 

pomocy 

Koszty 

kwalifikujące 

się do objęcia 

pomocą 

Intensyw- 

ność 

pomocy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

  

      

              

  

      

              

  

      

              

  

      

 Dane osoby upoważnionej do udzielenia informacji 

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

  (imię i nazwisko)    (stanowisko służbowe)    (data i podpis) 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu 

  

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

  (imię i nazwisko)    (stanowisko służbowe)    (data i podpis)
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/57/2015 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 27 maja 2015 r. 

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

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

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

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)    

  PREZYDENT MIASTA GNIEZNA 
Urząd Miejski w Gnieźnie 
Wydział Gospodarki Finansowej 
Ul. Lecha 6 
62-200 GNIEZNO 

Oświadczenie 

Wykonując obowiązek wynikający z pkt VII ust. 4 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców  tworzących 

nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Gniezna 

· oświadczam, że w dniu …………………………......... została zakończona nowa inwestycja, o której 

mowa w pkt VI ust. 1 pkt ………. Programu, 

· oświadczam, że w w wyniku realizacji ww. inwestycji utworzyłem............................. nowych miejsc 

pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie Miasta Gniezno. 
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data 

...................................................... 
podpis przedsiębiorcy 

lub osoby upoważnionej 
 

                                                      
1] 

pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) 
2] 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) 
3] 

zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) 
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