
UCHWAŁA NR VIII/38/2015
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm. z 2013r. poz. 645 , z 2013r. poz. 1318 , z 2014r. 
poz. 379 , z 2014r. poz.1072), art. 7 ust. 3 i art. 20d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) w związku z Rozporządzeniem 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), zwanego dalej „ rozporządzeniem ” uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej grunty oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty, budynki, budowle lub ich części, będące 
własnością przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej usytuowanej na terenie miasta Bartoszyce z tytułu:

1) poniesienia kosztów inwestycyjnych, w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 
związanych z inwestycją początkową, na zasadach określonych w § 6, lub

2) poniesienia kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, związanych z inwestycją początkową, na zasadach 
określonych w § 7.

§ 2. 

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której ma 
zastosowanie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 stycznia 2015r. 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 2015r. poz 174).

§ 3. 

Uchwały nie stosuje się do pomocy wymienionej w art. 1 ust. 2, 3, 4, 5 oraz art. 13 rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014r.).

§ 4. 

wprowadza się definicje pojęć zawartych w uchwale:

1) przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną;

2) działalność gospodarcza - działalność określona w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.);

3) MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art.108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014r.);

4) beneficjent pomocy - przedsiębiorca, który otrzymał pomoc publiczną na podstawie niniejszej uchwały;

5) rozpoczęcie prac :
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a) rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do 
zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, 
w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów 
oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności;

b) moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem – w przypadku przejęć;

6) intensywność pomocy – kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowanych, przed 
potrąceniem podatku lub innych opłat;

7) obszary objęte pomocą – obszary określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878);

8) rzeczowe aktywa trwałe – aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie;

9) wartości niematerialne i prawne – aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, w tym patenty, 
licencje, know-how lub inną własność intelektualną;

10) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze 
średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca pracy zlikwidowane w tym okresie, 
a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy 
wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy;

11) regionalna pomoc inwestycyjna – pomoc regionalną przyznawaną na inwestycję początkową lub inwestycję 
początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na obszarach objętych pomocą;

12) inwestycja początkowa :

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 
zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu 
poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą 
dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup 
nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się 
samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

13) inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne lub wartości niematerialne i prawne 
związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa 
działalność, która ma być prowadzona nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym 
zakładzie ani podobna do takiej działalności w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 
651/2014;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został 
nabyty i który jest nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem, że nowa 
działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak 
działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności w rozumieniu 
art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014;

14) specjalna strefa ekonomiczna - obszar, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.2)) tj.: wyodrębniona 
zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie 
może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą;

15) wkład własny -  należy  przez to rozumieć nakłady inwestycyjne pochodzące  ze środków własnych lub 
z zewnętrznych źródeł finansowania, niepochodzące ze wsparcia ze środków publicznych.

§ 5. 

Ogólne warunki dopuszczalności  udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie niniejszej 
uchwały:

1. Przyznanie pomocy publicznej na podstawie niniejszej uchwały uzależnione jest od spełnienia, po dniu 
wejścia w życie uchwały, jednego z poniższych warunków:
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1) poniesienia kosztów inwestycyjnych, w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 
związanych z inwestycją początkową, na zasadach określonych w § 6, lub

2) poniesienia kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, związanych z inwestycją początkową, na zasadach 
określonych w § 7.

2. Zgłoszenie do Burmistrza Miasta Bartoszyce zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, przed 
rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Do zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 przedsiębiorca winien dołączyć:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

b) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

c) tytuł prawny do nieruchomości;

4. Deklaracja o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Bartoszyce przez okres co 
najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji, na druku stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały.

5. Deklaracja o zobowiązaniu się przez beneficjenta pomocy do wniesienia wkładu własnego w wysokości co 
najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł 
finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych załącznik nr 3 do uchwały.

6. Deklaracja o zobowiązaniu się do doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu 
netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, 
obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 12 miesięcy od zakończenia prac oraz utrzymane na terenie miasta 
Bartoszyce każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez  okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego 
obsadzenia  stanowiska  lub 3 lat  dla MŚP załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych.

1. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1 uzależnione jest od łącznego spełnienia, po dniu wejścia 
w życie uchwały,  następujących warunków:

1) Utrzymanie inwestycji na terenie miasta Bartoszyce przez co najmniej 5 lat, a przypadku  MŚP co najmniej 
3 lat, od daty zakończenia jej realizacji.

2) Wniesienia przez beneficjenta pomocy wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem 
publicznych środków finansowych.

3) Zakończenie inwestycji w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4) Przedłożenie  dokumentów i oświadczeń  zgodnie z § 9, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, 
następującego  po  miesiącu, w którym  Burmistrz Miasta Bartoszyce wydał pismo potwierdzające spełnienie przez 
przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały, do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej niż na okres do 
dnia 31-12-2020 r..

3. Burmistrz Miasta Bartoszyce w ciągu 30 dni przesyła pismo informujące przedsiębiorcę o spełnieniu lub 
niespełnieniu warunków uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.

4. Po  otrzymaniu od Burmistrza Miasta Bartoszyce potwierdzenia o spełnienia warunków  do uzyskania 
pomocy beneficjent pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały ma możliwość złożenia korekty deklaracji 
dotyczącej podatku od nieruchomości.
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§ 7. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z inwestycją początkową.

1. Przyznanie pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2 uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących 
warunków:

1) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia inwestycji;

2) doprowadzenie wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym 
przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy.

3) obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 12 miesięcy od zakończenia prac oraz utrzymane na terenie miasta 
Bartoszyce każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez  okres co najmniej 5 lat od dnia 
pierwszego obsadzenia  stanowiska  lub 3 lat  dla MŚP.

4) przedłożenie  dokumentów i oświadczeń  zgodnie z § 9, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje od pierwszego  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym Burmistrz Miasta Bartoszyce wydał pismo potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do 
uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej niż na okres do dnia 31-12-2020 r.

3. Burmistrz Miasta Bartoszyce w ciągu 30 dni przesyła pismo informujące przedsiębiorcę o spełnieniu lub 
niespełnieniu warunków uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały.

4. Po  otrzymaniu od Burmistrza Miasta Bartoszyce potwierdzenia o spełnienia warunków  do uzyskania 
pomocy beneficjent pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały ma możliwość złożenia korekty deklaracji 
dotyczącej podatku od nieruchomości.

§ 8. 

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

1. Do kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej w rzeczowa aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, poniesionych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych w tym budowli i budynków w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w szczególności:

a) maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci teleinformatycznych,

b) środków transportu,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,

e) urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z .1),

f) infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198);

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

b) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 
2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)),

c) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i będą związane z projektem, na 
który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat albo 3 lata w przypadku MŚP;
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4) koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikujące się do objęcia pomocą do wysokości 50% 
całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej – w przypadku dużych przedsiębiorców.

2. Do kosztów kwalifikowanych wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie nowej inwestycji 
początkowej zalicza się: koszty wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie 
ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się: dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem, 
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami.

§ 9. 

Wymagane dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia dopuszczalności pomocy
publicznej Beneficjent pomocy publicznej w terminie do 30 dni

1. od dnia  zakończeniu realizacji nowej inwestycji powinien przedłożyć Burmistrzowi Miasta Bartoszyce:

1) w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów inwestycji, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 
1 rozporządzenia:

a) kserokopie decyzji o pozwoleniu  na  użytkowanie  budynków  lub  ich  części  lub  budowli stanowiących 
nową inwestycję, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

b) kserokopię  dziennika budowy (potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

c) oświadczenia o dacie  rozpoczęcia  inwestycji początkowej.

d) oświadczenia o dacie zakończenia inwestycji początkowej.

e) oświadczenie o wartości  nowej  inwestycji,  wynikające z kosztorysu powykonawczego  oraz o wysokości  
kosztów  kwalifikujących  się  do objęcia  pomocą  publiczną i o udziale własnym w nakładach związanych 
z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

f) zestawienie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację nowej inwestycji, w związku z którą ma 
być udzielona pomoc na podstawie niniejszej  uchwały,  wskazującego okres ich ponoszenia.

2) w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów inwestycji, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 
2 rozporządzenia:

a) kserokopie decyzji o pozwoleniu  na  użytkowanie  budynków  lub  ich  części  lub  budowli stanowiących 
nową inwestycję, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

b) kserokopię  dziennika budowy (potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

c) oświadczenia o dacie  rozpoczęcia  inwestycji początkowej.

d) oświadczenia o dacie zakończenia inwestycji początkowej.

e) oświadczenie o utworzeniu  nowych  miejsc  pracy w związku z inwestycją początkową,

f) oświadczenie o wysokości  przewidywanych  dwuletnich kosztach pracy nowo zatrudnionych  pracowników 
w związku z inwestycją początkową,

2. Przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany przedłożyć do dnia 
15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia:

1) informacje , o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.312 ze zm.).

3. Beneficjent pomocy traci prawo  do zwolnienia  od podatku od nieruchomości,  gdy  nowa  inwestycja 
nie zostanie utrzymana przez  okres co najmniej 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od dnia jej zakończenia.
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4. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Bartoszyce o utracie prawa 
do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie  niniejszej  uchwały  - w terminie 14 dni od dnia 
powstania okoliczności powodujących jego utratę. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od 
nieruchomości beneficjent pomocy zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę  
podatku  od  nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa .

§ 10. 

Intensywność pomocy Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 11. 

Przepisy przejściowe i końcowe

1. Do pomocy publicznej udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

2. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2015 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA

Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORCY

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorstwa

Forma prawna przedsiębiorcy

NIP

REGON

Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UEL 187/1 z 26.06.2014r.)

Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną ,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm .)

Adres siedziby
(ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Adres do korespondencji
(jeśli inny niż adres siedziby)
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2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Dane dotyczące nieruchomości, na której zrealizowana będzie nowa inwestycja:

Lokalizacja inwestycji (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer):

Numery działek, powierzchnia działek:

Numer księgi wieczystej:

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji:

Planowany termin zakończenia inwestycji:

Krótki opis inwestycji:

3. WYKAZ KOSZTÓW INWESTYCJI

1) Dane dotyczące prognozowanych kosztów inwestycyjnych, w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne, związanych z inwestycją początkową (dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy 
obliczają pomoc na podstawie ww. kosztów):

- cena nabycia prawa własności gruntów lub prawa 
ich wieczystego użytkowania
- cena nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych 
aktywów trwałych w tym budowli i budynków 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz 
ich wyposażenia związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w szczególności:
· maszyn i urządzeń, w tym systemów i sieci 
teleinformatycznych,
· środków transportu,
· narzędzi, przyrządów i aparatury,
· wyposażenia technicznego do prac biurowych,
· urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych 
w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518, z późn. zm .1),
· infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu 
art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 
827 i 1198);
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- cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
Całkowity koszt realizacji inwestycji:

WartośćŹródła finansowania inwestycji

w złotych w %

Środki własne przedsiębiorcy
Inne (jakie)
Całkowity koszt realizacji inwestycji

2) Dane dotyczące prognozowanych kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, związanych z inwestycją 
początkową (dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy obliczają pomoc na podstawie ww. kosztów):

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w dniu złożenia 
wniosku o udzielenie pomocy

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy związanych 
z inwestycją początkową

Planowane koszty utworzenia nowych miejsc pracy związanych 
z inwestycją początkową w złotych
- koszty wynagrodzenia, którymi są całkowite koszty, jakie 
beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które 
składają się: dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed 
opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne 
oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami.

4. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

b) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

c) tytuł prawny do nieruchomości.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2015 r.

Bartoszyce, dnia ………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

…………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość)

Burmistrz Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

Deklaracja

Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust 4 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 
wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej usytuowanej na terenie 
miasta Bartoszyce zobowiązuję się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Bartoszyce przez okres co najmniej 
5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji.

……………………………………..

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2015 r.

Bartoszyce, dnia ………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

…………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość)

Burmistrz Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

Deklaracja

Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust 5 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 
wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej usytuowanej na terenie 
miasta Bartoszyce zobowiązuję się do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania.

……………………………………..

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2015 r.

Bartoszyce, dnia ………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

…………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość)

Burmistrz Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

Deklaracja

Wykonując obowiązek wynikający z § 5 ust 6 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 
wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w obrębie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej usytuowanej na terenie 
miasta Bartoszyce zobowiązuję się do:

- doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym 
przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, - obsadzenia każdego stanowiska 
w ciągu 12 miesięcy od zakończenia prac oraz utrzymane na terenie miasta Bartoszyce każdego miejsca pracy 
utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia  stanowiska  lub 
3 lat  dla MŚP.

……………………………………..

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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