Uchwała Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847).
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i tworzących nowe miejsca pracy związane
z nowymi inwestycjami wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości
na zasadach określonych w niniejszym ,,Programie pomocy przedsiębiorcom inwestującym
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”, zwanym dalej
,,Programem”.
2. Pomoc na podstawie Programu będzie udzielana zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy
inwestycyjnej (Dz.Urz. UE L 302 z 1.11.2006), zwanego dalej ,,rozporządzeniem Komisji”.

1)

2)
3)

4)

§ 2.1. Definicje:
beneficjent pomocy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot
prowadzący działalność w zakresie rolnictwa, bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną;
intensywność pomocy – intensywność pomocy wyraŜona jako ekwiwalent dotacji
brutto w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Komisji;
mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo – mikroprzedsiębiorstwo,
małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 70 /2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z późn. zm.);
nowa inwestycja – inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub z rozbudową istniejącego
przedsiębiorstwa, bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących
dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego; za nową inwestycję uwaŜa
się równieŜ nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem,
które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, jeŜeli
nabycia dokonuje niezaleŜny inwestor;
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5) pomoc lub pomoc publiczna – oznacza wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria
przedstawione w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
6) utworzenie nowych miejsc pracy – zatrudnienie na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego nowych pracowników na podstawie umowy o pracę;
warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się za spełniony, jeŜeli
inwestycja spowodowała 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, przy
czym miejsca pracy uwaŜa się za związane z nową inwestycją, jeŜeli są
związane
z
działalnością,
której
dotyczy
inwestycja
oraz
zostały
utworzone nie później niŜ w okresie 3 lat od dnia zakończenia tej
inwestycji.
2. Nie stanowi tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w rozumieniu Programu - dokonanie inwestycji poprzez nabycie przedsiębiorstwa
z jednoczesnym przejęciem pracowników zatrudnionych w nim do chwili jego nabycia
(przejście zakładu pracy na innego pracodawcę).
§ 3. Program nie przewiduje udzielania pomocy:
1) związanej z produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych
w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować
mleko i przetwory mleczne w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. o) rozporządzenia Komisji;
3) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury , budownictwa okrętowego, górnictwa
węgla, hutnictwa Ŝelaza i stali, włókien syntetycznych;
4) związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomocy
związanej bezpośrednio z ilością wywoŜonych produktów, z tworzeniem
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnych lub z innymi wydatkami bieŜącymi
związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
5) uzaleŜnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem
towarów przywoŜonych;
6) na wspieranie duŜych projektów inwestycyjnych w rozumieniu § 4 ust. 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402);
7) przedsiębiorcom zamierzającym skorzystać lub korzystającym z pomocy
na restrukturyzację.
§ 4.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i naleŜące do przedsiębiorców
spełniających warunki określone w § 5, § 6 lub § 7,
działających jako:
mikroprzedsiębiorstwa, małe bądź średnie przedsiębiorstwa.
2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości
na podstawie Programu
nie podlegają:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na działalność:
a) handlową,
b) związaną ze sprzedaŜą lub podawaniem napojów alkoholowych,
c) w zakresie gier i zakładów wzajemnych;
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na stacje paliw.
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3. Zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w Programie, zwanych
dalej ,,zwolnieniami”, nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy po wejściu
w Ŝycie uchwały:
1) rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku przekształcenia,
połączenia lub podziału innych przedsiębiorców;
2) rozpoczynają lub wznawiają działalność gospodarczą na bazie majątku z uprzednio
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
§ 5.1. Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niŜ 5 pracowników
rozpoczynające, po wejściu w Ŝycie Programu, prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mogą uzyskać zwolnienie, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pod warunkiem dokonania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej
inwestycji o wartości stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 15.000,00 zł
i utrzymania tej inwestycji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez okres
co najmniej 3 lat od momentu zakończenia całej inwestycji.
2. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat. Wielkość tego zwolnienia nie moŜe
przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku
obliczonego według maksymalnej stawki podatku od nieruchomości dla budynków
związanych z działalnością gospodarczą o powierzchni 300 m2 budynku.
W roku 2007, według obowiązującej maksymalnej stawki podatku wynoszącej 18,43 zł
od 1m2 powierzchni budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
maksymalna wielkość zwolnienia wynosi 5.529 zł.
3. Zwolnienie stanowi pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji.
4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, z zastrzeŜeniem
ust. 5:
1) koszty inwestycji w środki trwałe takie jak:
a) cena nabycia gruntów,
b) cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budowle
i budynki oraz ich wyposaŜenia związanego z nową inwestycją, w tym
w szczególności w:
- maszyny i urządzenia,
- narzędzia, przyrządy i aparaturę,
- wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych,
- infrastrukturę techniczną;
2) koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne oznaczające aktywa związane
z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji , know-how
lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; w przypadku inwestycji w aktywa
niematerialne i prawne, aktywa te muszą być:
a) wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc regionalną
nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych praktyk
inwestycyjnych,
b) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostawać w jego posiadaniu przez okres
co najmniej 3 lat od momentu zakończenia całej inwestycji,
c) amortyzowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa, gdy uprzednio w stosunku do jego
składników udzielono juŜ pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się
do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
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§ 6.1. Mali przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie, o którym mowa w § 4 ust. 1
pod warunkiem, Ŝe po wejściu w Ŝycie niniejszego Programu:
1) dokonają na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej inwestycji o wartości
stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 30.000,00 zł oraz utworzą co najmniej
2 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją
lub
2) dokonają na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej inwestycji o wartości
stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 45.000,00 zł oraz utworzą co najmniej
4 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją
lub
3) dokonają na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej inwestycji o wartości
stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 90.000,00 zł oraz utworzą co najmniej
10 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją
i utrzymają tę inwestycję na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez okres
co najmniej 3 lat od momentu zakończenia całej inwestycji oraz utrzymają stworzone
zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat od dnia jego utworzenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 przysługuje na okres 1 roku,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przysługuje na okres 2 lat, natomiast
zwolnienie, o którym mowa ust. 1 pkt 3 przysługuje na okres 4 lat. Wielkość tego
zwolnienia nie moŜe przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty stanowiącej
równowartość iloczynu kwoty 5.000,00 zł i liczby nowoutworzonych miejsc pracy.
3. Zwolnienie stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją.
4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wartość
ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnianych
pracowników, na które składają się koszty płac brutto pracowników powiększone
o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.
§ 7.1. Średni przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie, o którym mowa
w § 4 ust.1 pod warunkiem, Ŝe po wejściu w Ŝycie Programu:
1) dokonają na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej inwestycji o wartości
stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 450.000,00 zł oraz utworzą
co najmniej 15 nowych miejsc pracy
lub
2) dokonają na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nowej inwestycji o wartości
stanowiącej równowartość kwoty co najmniej 900.000,00 zł oraz utworzą
co najmniej 25 nowych miejsc pracy
i utrzymają tę inwestycję na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez okres
co najmniej 3 lat od momentu zakończenia całej inwestycji oraz utrzymają
stworzone zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat od dnia jego utworzenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 przysługuje na okres 2 lat,
natomiast zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przysługuje na okres 4 lat. Wielkość
tego zwolnienia nie moŜe przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty stanowiącej
równowartość iloczynu kwoty 5.000,00 zł i liczby nowoutworzonych miejsc pracy.
3. Zwolnienie stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją.
4. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wartość
ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowo
zatrudnianych pracowników, na które składają się koszty płac brutto pracowników
powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.
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§ 8. Pomoc, o której mowa w § 5, § 6 i § 7 moŜe być udzielona pod warunkiem, Ŝe:
1) udział własny przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych związanych z inwestycją
początkową wynosi co najmniej 25% i nie moŜe mieć znamion jakiegokolwiek
wsparcia pochodzącego ze środków publicznych;
2) maksymalna intensywność pomocy wynosi w stosunku do kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą:
a) 70% - dla mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorstw,
b) 60% - dla średnich przedsiębiorstw
z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze
transportu, dla których maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą.
§ 9.1. Kwota zwolnienia obliczana jest za kaŜdy miesiąc z osobna jako 1/12 część
rocznej wielkości zwolnienia określonej w § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 7ust. 2. W przypadku,
gdy kwota zwolnienia za dany miesiąc przewyŜsza kwotę naleŜnego za ten miesiąc
podatku, zwolnienie stosuje się tylko do wysokości naleŜnego podatku.
2. Beneficjent nabywa prawo do zwolnienia i rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia
z pierwszym dniem miesiąca, w którym:
1) nastąpiło rozpoczęcie uŜytkowania nowej inwestycji – w odniesieniu do pomocy
o której mowa w § 5;
2) utworzono wszystkie nowe miejsca pracy – w odniesieniu do pomocy, o której
mowa w § 6 i 7.
§ 10.1. Pomoc udzielana na podstawie Programu podlega sumowaniu z kaŜdą inną
pomocą publiczną oraz ze wsparciem ze środków publicznych, niezaleŜnie od ich formy
i źródła, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego
projektu inwestycyjnego i nie moŜe przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy,
określonej w § 8 pkt 2.
2. Pomocy udzielonej na podstawie Programu nie kumuluje się z pomocą
de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego
projektu inwestycyjnego, jeŜeli taka kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy
przekraczającą intensywność określoną w § 8 pkt 2.
§ 11.1. Wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielanie pomocy
w ramach Programu powinna wynieść nie więcej niŜ:
1) 1.600.000,00 zł – w 2007 roku;
2) 1.600.000,00 zł – w 2008 roku;
3) 1.600.000,00 zł – w 2009 roku;
4) 1.600.000,00 zł – w 2010 roku;
5) 1.600.000,00 zł – w 2011 roku;
6) 1.600.000,00 zł – w 2012 roku;
7) 1.600.000,00 zł – w 2013 roku.
2. Program obowiązuje od dnia jego wejścia w Ŝycie do dnia 31 grudnia 2013r.,
przy czym przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia do dnia 31 grudnia 2013r.
mogą korzystać z tego zwolnienia na zasadach określonych Programem najdłuŜej do dnia
31 grudnia 2017r.
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§ 12.1. Pomoc moŜe być udzielona w stosunku do inwestycji planowanych,
a nie zakończonych. Wniosek o przystąpienie do Programu musi być złoŜony przed
rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.
2. Wzrost zatrudnienia jest wynikiem nowej inwestycji, jeśli miejsca pracy
zostały utworzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 3 lata od dnia zakończenia inwestycji.
3. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 jest
przedłoŜenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia nowej
inwestycji, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających
do objęcia zwolnieniem
w zakresie dokonania na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego nowej inwestycji.
4. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie Programu są zobowiązani
złoŜyć następujące dokumenty:
1) tytuł prawny do nieruchomości;
2) pozwolenie na uŜytkowanie budynku lub budowli;
3) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji (prowadzeniu działalności gospodarczej
związanej z nową inwestycją ) przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej ukończenia
oraz o utrzymaniu stworzonego zatrudnienia na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy, na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do Programu;
4) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją,
na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Programu;
dwuletnich kosztów pracy nowo
5) oświadczenie o wysokości przewidywanych
zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do Programu;
6) oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy
działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego na dzień złoŜenia wniosku
o przystąpienie do Programu, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Programu;
7) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 5
do Programu;
8) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych
otrzymanych na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do Programu;
9) oświadczenie o korzystaniu lub o zamiarze korzystania z pomocy indywidualnej
na restrukturyzację, na druku stanowiącym załącznik nr 8 do Programu.
5. Po otrzymaniu od Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego pisemnego
potwierdzenia spełnieniu warunków do uzyskania pomocy beneficjent pomocy składa
korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.
§ 13. Na początku kaŜdego roku podatkowego, nie później niŜ do dnia 15 stycznia,
beneficjent pomocy jest zobowiązany przedłoŜyć:
1) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 5
do Programu;
2) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją,
na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Programu;
3) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych
pracowników w związku z nową inwestycją za okres poprzedniego roku
kalendarzowego, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do Programu;
4) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych
otrzymanych na nową inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do Programu.
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§ 14. 1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia jeŜeli:
1) nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej
zakończenia lub stworzone zatrudnienie w związku z nową inwestycją, o którym
mowa w § 6 ust. 1 i 7 ust. 1 nie zostanie utrzymane przez okres 3 lat od dnia
utworzenia nowych miejsc pracy; beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia
za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia;
2) zalega w podatkach lub opłatach lokalnych naleŜnych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski
według stanu na koniec danego roku podatkowego;
3) nie złoŜy dokumentów określonych w § 13;
4) zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości bądź zostanie wszczęte
wobec niego postępowanie naprawcze.
2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta
Ostrowca Świętokrzyskiego o utracie prawa do zwolnienia nabytego na podstawie
Programu – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 4 beneficjent pomocy traci
prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa.
4. Beneficjent pomocy, który nie dopełnił obowiązku określonego w § 13 traci
prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa.
5. Beneficjent pomocy, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do
spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia
za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
6. W przypadku utraty prawa do zwolnienia beneficjent pomocy zobowiązany jest
do zwrotu otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości za odpowiedni
okres wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy doszło do
przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej w związku z korzystaniem
ze zwolnienia na podstawie Programu. W takim przypadku zwrotowi podlega kwota
pomocy udzielonej ponad dopuszczalną intensywność. Zwrot następuje w terminie do
dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.
§ 15. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie
przestrzegania
przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia
i obowiązków określonych w Programie, w tym takŜe sprawdzania zgodności ze stanem
faktycznym składanych przez nich dokumentów, oświadczeń i informacji.
§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.
....................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Deklaracja

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 12 ust. 4
pkt 3 ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji ( prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z nową inwestycją) przez okres 3 / 5* lat od dnia
zakończenia jej realizacji oraz do utrzymania stworzonego zatrudnienia przez
okres co najmniej 3 / 5* lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.

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

*niepotrzebne skreślić

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

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

.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

O ś w i a d c z e n i e

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 12 ust. 4 pkt 4 oraz
§ 13 pkt 2 ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”

-

oświadczam,

nieruchomości,
ul.

Ŝe

w

wyniku

połoŜonej

w

przeprowadzenia
Ostrowcu

nowej

inwestycji

Świętokrzyskim

na
przy

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

......................................................utworzyłem ................ nowych miejsc pracy.
Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

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

......................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

O ś w i a d c z e n i e

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 6 ust. 4, § 7 ust. 4 oraz § 12 ust. 4 pkt 5
miasta
Ostrowca
,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie
Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”

- oświadczam, Ŝe przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych
pracowników w liczbie ...................., w związku z nową inwestycją będą
wynosiły łącznie .................................. zł.
Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

...........................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

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

......................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 12 ust. 4 pkt 6
,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”
- oświadczam, Ŝe na dzień ........................................stan zatrudnienia
pracowników w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na
terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
w przeliczeniu na pełne etaty wynosił
.......................... etatów.

Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

.....................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

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

.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 5 ust. 1, § 6 ust.1, § 7 ust. 1, § 12 ust. 4 pkt
7 oraz 13 pkt 1 ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 –2013”

- oświadczam, Ŝe wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 5 ust. 1, § 6
ust. 1, § 7 ust.1 Programu wynosi łącznie .......................................... zł.
Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych
po dniu złoŜenia wniosku o pomoc publiczną oraz po dniu wejścia w Ŝycie
Programu.
Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.

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

......................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Informacja o stanie zatrudnienia

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 13 pkt 3 ,,Programu pomocy
przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007
–2013”

- oświadczam, Ŝe w ........... roku średnie miesięczne
koszty nowo
zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją wyniosły
..........................................
Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 r.
.....................................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)
Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
GŁOGOWSKIEGO 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku wynikającego § 12 ust. 4 pkt 9,,Programu pomocy
przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007
–2013”

oświadczam, Ŝe:
-

nie
korzystam/korzystam*
restrukturyzację,

z

pomocy

publicznej

na

-

nie zamierzam/zamierzam* korzystać z pomocy publicznej na
restrukturyzację w okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie
Programu

Pouczenie:
,,art. 233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (ustawa z dn.
6.06.1997r. Kodeks karny – Dz.U. z 1997r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.)

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

*niepotrzebne skreślić

......................................................
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaŜnionej

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/192/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 października 2007 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 5. Forma prawna przedsiębiorcy
działalności
wg
Polskiej
Klasyfikacji
Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 07.10.1997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U. Nr
128, poz. 829 ze zm).
6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. art. 105 i 106 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807 ze zm.).
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 (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), do czasu złoŜenia wymaganych informacji pomoc nie moŜe być beneficjentowi
udzielona

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH OTRZYMANYCH
W OKRESIE OD DNIA ......................... DO DNIA ........................

Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstaw
a
prawna
otrzymanej
pomocy

Nr
programu
pomocowego,
decyzji
lub
umowy

Okres,
Wartość
na
jaki
została pomocy w PLN
udzielona pomoc

Forma
pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Koszty
kwalifikujące
się do
objęcia
pomocą

Intensywność
pomocy

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

Dane osoby upowaŜnionej do udzielenia informacji
...............................................
(imię i nazwisko)

....................................
(stanowisko słuŜbowe)

...........................................
(data i podpis)

Dane osoby upowaŜnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
...............................................
(imię i nazwisko)

....................................
(stanowisko słuŜbowe)

...........................................
(data i podpis)
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