
UCHWAŁA  Nr XVI/183/03 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 10 grudnia 2003r. 
 
 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie w związku z nową inwestycją. 

 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 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 oraz z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. 
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840 i Nr 203, poz.1966) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek 

podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu posiadanych na terenie gminy Strzelce 
Opolskie budynków, budowli i gruntów lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały utworzą nowe miejsca pracy na 
terenie gminy Strzelce Opolskie w związku z realizowaną nową inwestycją na terenie gminy 
Strzelce Opolskie.  
2. Zwolnienie określone w ust.1 nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w 
zakresie handlu, transportu oraz w sektorach uznanych za wrażliwe w rozumieniu ustawy o 
pomocy publicznej. 
3. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje na okres: 
a) 12 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej    5 nowych miejsc pracy, 
b) 24 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej  20 nowych miejsc pracy, 
c) 36 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej  35 nowych miejsc pracy, 
d) 48 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej  50 nowych miejsc pracy, 
e) 72 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 100 nowych miejsc pracy. 

 4. Prawo do zwolnienia przedsiębiorca może nabyć do końca 2006r. 
   5.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli w okresie                       

10 miesięcy następujących po miesiącu złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 ust.1, 
realizowana inwestycja spowoduje wzrost zatrudnienia na terenie gminy Strzelce Opolskie o 
wymaganą w ust.3 liczbę pracowników u przedsiębiorcy, beneficjenta pomocy,  w stosunku do 
średniego poziomu zatrudnienia u tego przedsiębiorcy na terenie gminy Strzelce Opolskie, 
ustalonego za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na 
pełne etaty. 

 6. Zwolnienie od podatku przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
przedsiębiorca złożył wymaganą deklarację lub informację dotyczących podatku od 
nieruchomości oraz kompletny wniosek określony w § 5 ust.1. 

 7. Zwolnienie określone w ust. 3 pkt. a – d wydłuża się o okres 12 miesięcy na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy, złożony w czasie korzystania ze zwolnienia, w którym zadeklaruje utworzenie 
dalszych 20 nowych miejsc pracy i utworzy je w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku.. Łączny okres zwolnień dla jednego przedsiębiorcy, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, nie może przekroczyć 5 lat. 

  
         8. Aby zachować prawo do zwolnienia określonego w ust. 3 i 7, miejsca pracy istniejące przed 

uzyskanym zwolnieniem i nowo utworzone muszą być zachowane, co najmniej przez okres 
równy okresowi zwolnienia, a w przypadku przedsiębiorców, u których wartość pomocy 
określonej w § 3 ust.2, przekracza równowartość 100 tys. euro, przez co najmniej 5 lat od dnia 
udzielenia pomocy.  

      9.Wysokość zwolnienia obliczona będzie jako iloczyn podatku za miesiące objęte zwolnieniem i 
wskaźnika wzrostu zatrudnienia określonego w ust.10. 
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         10. Wskaźnik wzrostu zatrudnienia ustala się w następujący sposób: 
                         
                                       X 

                                Z   =  ------------ 
                             A + X 
 
  Gdzie: 
  Z  –  wskaźnik wzrostu zatrudnienia,  
   X  – liczba nowych miejsc pracy liczona zgodnie z ust.5, 

         A – średni poziom zatrudnienia na terenie gminy Strzelce Opolskie u przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy, ustalony za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w 
przeliczeniu na pełne etaty. 

 
§2.1.Maksymalna wysokość udzielonego zwolnienia dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć : 

a) rocznie kwoty 5000 zł. na jedno nowo utworzone miejsce pracy z zastrzeżeniem ust.2. 
b) dopuszczalnej maksymalnej intensywności pomocy ustalonej zgodnie z ust.3. 
2.Ograniczenie, o którym mowa w ust.1 lit.a nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w okresie 
obowiązywania uchwały po raz pierwszy rozpoczną działalność gospodarczą na terenie gminy 
Strzelce Opolskie. 
3.Ustala się, że maksymalna intensywność pomocy, w rozumieniu przepisów o pomocy 
publicznej, w zakresie zwolnienia określonego w §1 nie może przekroczyć dla małych i 
średnich przedsiębiorców 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku 
przedsiębiorców niebędących małym ani średnim 50%. 
4. Przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust.3 rodzi obowiązek 
skorygowania deklaracji lub informacji dotyczących podatku od nieruchomości oraz zwrotu 
nienależnie udzielonej pomocy. 
  

  §3.1. Zwolnienie, określone w §1 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia  27 lipca 
2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
zwanej dalej ustawą o pomocy publicznej.  

2.Jeżeli wartość pomocy, o której mowa w ust.1, łącznie z wartością udzieloną przedsiębiorcy w 
ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy, na mocy niniejszej 
uchwały przekracza równowartość 100 tys. EURO, pomoc udzielana jest na zasadach 
określonych w Programie Pomocy Regionalnej dla Przedsiębiorców  Tworzących Nowe 
Miejsca Pracy na Terenie Gminy Strzelce Opolskie – stanowiącym Załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały nie podlega opiniowaniu w trybie art.25 
ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

 
4.Pomoc udzielona na mocy niniejszej uchwały podlega sumowaniu z jakąkolwiek pomocą 

niezależnie od jej przeznaczenia i formy. 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy 
prawo działalności gospodarczej, 

2) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć nową inwestycję w rozumieniu ustawy 
o pomocy publicznej, 

3) dniu udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy w 
rozumieniu ustawy o pomocy publicznej, 

4) wielkość pomocy – należy przez to rozumieć wartość pomocy wyrażoną w kwocie 
pieniężnej lub intensywność pomocy wyrażoną jako stosunek wartości pomocy do 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 
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 § 5.1.Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego niniejszą uchwałą jest złożenie wniosku 
wyrażającego wolę podatnika do skorzystania ze zwolnienia wraz z informacją dotyczącą 
nowych inwestycji oraz informacją o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia tego wniosku – zgodnie z art.44 ust.1 ustawy o pomocy 
publicznej. 

   2. We wniosku podatnik: 
a) podaje w jakim okresie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od 

nieruchomości,  
b) deklaruje liczbę nowych miejsc pracy, które utworzy na terenie gminy Strzelce 

Opolskie w terminie 10 miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
c) deklaruje wysokość planowanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 

pracowników, z zastrzeżeniem pkt.d, 
d) deklaruje wysokość planowanych rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych 

pracowników w przypadku korzystania ze zwolnienia przez jeden rok pod 
warunkiem, że wartość pomocy określonej w §3 ust.2 nie przekracza równowartości 
100 tys. euro, 

e) deklaruje kwotę zwolnienia na dany rok podatkowy, 
f) przedkłada udokumentowaną informację o średnim stanie zatrudnienia w swoim 

przedsiębiorstwie na terenie gminy Strzelce Opolskie za okres 6 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na pełne etaty, 

g) informuje o przeznaczeniu planowanej pomocy.  
   3. Z informacji dotyczących nowej inwestycji powinno wynikać: 

a) lokalizacja inwestycji, 
b) czas realizacji inwestycji i harmonogram prac inwestycyjnych  
c) rodzaj i wielkość ponoszonych nakładów – kosztorys, 
d) wymagane zezwolenia na realizację inwestycji, 
e) spodziewane efekty po zakończeniu inwestycji, 
f) źródło i sposób finansowania inwestycji, 
g) planowana liczba nowych miejsc pracy na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

tworzonych w związku z realizowaną inwestycją . 
§ 6.  Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do składania do 15 stycznia każdego roku 

oraz na każde wezwanie organu podatkowego, informacji dotyczących:  
a) poniesionych nakładów na realizowaną inwestycję, 
b) poniesionych kosztów na nowo zatrudnionych pracowników na terenie gminy Strzelce 

Opolskie, 
c) wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu kolejnych 3 lat, 

poprzedzających dzień składania informacji, 
d) stanu zatrudnienia, w tym stanu zatrudnienia na terenie Strzelec Opolskich, w 

przeliczeniu na pełne etaty. 
§ 7.1. Zmniejszenie zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia powoduje odpowiednie 

obniżenie kwoty zwolnienia, skrócenie okresu zwolnienia bądź utratę prawa do zwolnienia. 
2. Skrócenie okresu zwolnienia i obniżenie wysokości zwolnienia następuje w granicach 

określonych odpowiednio w  §1 ust.3 – 10. 
3. O zaistniałych okolicznościach, określonych w ust.1 oraz innych zmianach mogących mieć 

wpływ na wielkość lub okres zwolnienia bądź jego utratę, podatnik powiadamia organ 
podatkowy pisemnie w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. 

4. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowiązek zwrotu nienależnie udzielonej pomocy. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich, który w terminie 14 dni od 
dnia jej wejścia w życie określi tryb postępowania z wnioskiem, o którym mowa w § 5 uchwały oraz  
procedury monitorowania pomocy i jej rozliczenia. 
 
§ 9. Po dniu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przepisy uchwały stosuje 
się, o ile nie są one sprzeczne z przepisami unijnymi. 
     
§10. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
        2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/183/03  
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 10 grudnia 2003 r. 
 

I. Nazwa programu Program Pomocy Regionalnej dla Przedsiębiorców Tworzących Nowe 
Miejsca Pracy na Terenie Gminy Strzelce Opolskie w latach 2003 - 2006 

 
II. Podstawa prawna 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),  

art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 u art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  

Uchwała nr XVI/183/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 
2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie  

 

III. Przeznaczenie pomocy 

 
Pomoc regionalna na utworzenie nowych miejsc pracy związanych           
z nowa inwestycją  
 

IV. Forma pomocy 
 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości 
  

V. Warunki dopuszczalności 
pomocy 
  
1.W przypadku, gdy kwota 
planowanej pomocy 
określonej w uchwale dla 
przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy, łącznie z pomocą 
uzyskaną przez niego w 
ciągu 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień jej 
udzielenia nie przekracza 
równowartości 100 tys. 
EURO, to pomoc może być 
udzielona po spełnieniu 
warunków określonych w 
rozdziale A i C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Rozdział A.  

1.W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy, określonej w uchwale dla 
przedsiębiorcy beneficjenta pomocy, łącznie z pomocą uzyskaną przez 
niego w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie 
przekracza równowartości 100 tys. EURO, to pomoc może być udzielona 
po spełnieniu warunków określonych w pkt.2 niniejszego rozdziału  i 
warunków rozdziału C. 
 

2. Warunki uzyskania zwolnienia: 

a) złożenie przed udzieleniem zwolnienia wniosku wyrażającego wolę 
podatnika - przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia z uchwały 
wraz z załączoną informacją dotyczącą nowych inwestycji oraz 
informacją o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia tego wniosku,  

b) dokonanie nowej inwestycji na terenie gminy Strzelce Opolskie 
polegającej na uruchomieniu działalności gospodarczej bądź 
rozszerzeniu prowadzonej działalności, z wyłączeniem handlu, 
transportu  i sektorów uznanych za wrażliwe, 

c) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy na terenie gminy 
Strzelce Opolskie w związku z daną inwestycją, 

d) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres równy 
co najmniej okresowi zwolnienia, 

e) maksymalna wielkość pomocy dla przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy nie może przekroczyć rocznie 5 000 zł. na jedno nowo 
utworzone miejsce pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie z 
zastrzeżeniem pkt.f, i g 
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 2.W przypadku, gdy kwota 
planowanej pomocy 
określonej w uchwale dla 
przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy, łącznie z pomocą 
uzyskaną przez niego w 
ciągu 3 kolejnych latach 
poprzedzających dzień jej 
udzielenia przekracza 
równowartość 100 tys. 
EURO, to pomoc może być 
udzielona po spełnieniu 
warunków określonych w 
rozdziałe B i C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) ograniczenie, o którym mowa w pkt.e nie dotyczy przedsiębiorców, 
którzy w okresie obowiązywania uchwały po raz pierwszy 
rozpoczną działalność gospodarczą na terenie gminy Strzelce 
Opolskie 

 

g) maksymalna intensywność pomocy wynosi w przypadku małych lub 
średnich przedsiębiorców 65 % kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, a w przypadku przedsiębiorców nie będących 
małym ani średnim  50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą. 

 

 
Rozdział B. 
 

1. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy, określonej w uchwale 
dla przedsiębiorcy beneficjenta, łącznie z pomocą uzyskaną przez 
niego w ciągu 3 kolejnych latach poprzedzających dzień jej udzielenia 
przekracza równowartość 100 tys. EURO, to pomoc może być 
udzielona po spełnieniu warunków określonych w pkt.2 niniejszego 
rozdziału i warunków rozdziału C.  

2. Warunki uzyskania zwolnienia: 

a) złożenie przed udzieleniem zwolnienia wniosku wyrażającego 
wolę podatnika do skorzystania ze zwolnienia z uchwały wraz z 
załączoną informacją dotyczącą nowych inwestycji oraz 
informacją o pomocy udzielonej w okresie 3 kolejnych lat 
poprzedzających dzień złożenia tego wniosku,  

b) dokonanie nowej inwestycji na terenie gminy Strzelce Opolskie 
polegającej na uruchomieniu działalności gospodarczej bądź 
rozszerzeniu prowadzonej działalności, z wyłączeniem handlu, 
transportu i sektorów wrażliwych, przy czym udział własny 
przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją 
wynosi co najmniej 25%, 

c) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy na terenie gminy 
Strzelce Opolskie w związku z nową inwestycją, 

d) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z daną 
inwestycją przez pięć lat od dnia uzyskania pomocy z uchwały, 

f) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co 
najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy. 

g) maksymalna wielkość pomocy dla przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy nie może przekroczyć rocznie 5 000 zł. na jedno nowo 
utworzone miejsce pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie z 
zastrzeżeniem lit.h  i lit.i 

h) ograniczenie, o którym mowa w lit.g nie dotyczy 
przedsiębiorców, którzy w okresie obowiązywania uchwały po 
raz pierwszy rozpoczną działalność gospodarcza na terenie 
gminy Strzelce Opolskie 

i) maksymalna intensywność pomocy wynosi w przypadku 
małych lub średnich przedsiębiorców 65 % kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w przypadku 
przedsiębiorców nie będących małym ani średnim  50 % 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 
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3.W przypadku 
przedsiębiorców 
beneficjentów pomocy 
określonych w rozdziałach 
A i  B, pomoc udzielana jest 
odpowiednio na warunkach 
określonych w tych 
rozdziałach i na warunkach 
określonych w rozdziale C. 

 
 

Rozdział C. 
W przypadku przedsiębiorców beneficjentów pomocy określonych w 
rozdziałach A i  B  pomoc udzielana jest odpowiednio na warunkach 
określonych w tych rozdziałach i na warunkach określonych w 
niniejszym rozdziale : 
 
1.  Wysokość zwolnienia określonego w uchwale obliczona będzie jako 

iloczyn podatku za miesiące objęte zwolnieniem i wskaźnika 
wzrostu zatrudnienia określonego w pkt.2 

 
2.  Wskaźnik wzrostu zatrudnienia ustala się w następujący sposób: 
                         
                                       X 
                                Z   =         ------------ 
                             A + X 
 
  Gdzie: 
  Z –   wskaźnik wzrostu zatrudnienia,  
   X –  liczba nowych miejsc pracy ustalona zgodnie z definicją zawartą 

w dziale VI niniejszego programu. 
A – średni poziom zatrudnienia, w przeliczeniu na pełne etaty, na 
terenie gminy Strzelce Opolskie u przedsiębiorcy beneficjenta 
pomocy, ustalony za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o skorzystanie ze zwolnienia z uchwały,  

3. Zwolnienie określone w uchwale przysługuje na okres: 

 

a) 12 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 5              
nowych miejsc pracy, 

 
b) 24 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 20  
      nowych miejsc pracy, 
 
c) 36 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 35                

nowych miejsc pracy, 
 
d) 48 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 50          

nowych miejsc pracy  
 
e) 72 miesięcy – jeżeli przedsiębiorca utworzy co najmniej 100              

nowych miejsc pracy. 
 
4. Zwolnienie określone w pkt.8 a-d wydłuża się o okres 12 miesięcy, 
jeżeli przedsiębiorca złoży pisemny wniosek w czasie korzystania ze 
zwolnienia, w którym zadeklaruje utworzenie dalszych 20 nowych 
miejsc pracy, 

5.W przypadku pomocy udzielonej na podstawie niniejszego programu, 
na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, do 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną uwzględnia 
się - za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.6 – wartość ponoszonych 
przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, na które składają się: 
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a) koszty płacy brutto pracowników 

b) inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem 
pracowników 

6. W przypadku przedsiębiorców wymienionych w rozdziale A 
programu, korzystających ze zwolnienia w okresie jednego roku, 
uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę rocznych 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

7. Zmniejszenie zatrudnienia w okresie korzystania ze zwolnienia 
powoduje odpowiednie obniżenie kwoty zwolnienia, skrócenie okresu 
zwolnienia bądź utratę prawa do zwolnienia. 

8. Skrócenie okresu zwolnienia i obniżenie wysokości zwolnienia 
następuje w granicach określonych odpowiednio w pkt. 3. 

9. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowiązek zwrotu nienależnie 
udzielonej pomocy. 

VI. Koszty kwalifikujące się do 
objęcia pomocą publiczną 
przewidzianą w programie 

1.Nowymi inwestycjami są inwestycje związane z utworzeniem, 
rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem             
w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych 
zmian  produkcji, bądź  procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub 
usługi , w tym zmian  w zakresie sposobu świadczenia usług. 

 

2.Nowe miejsca pracy – przyrost zatrudnienia na terenie gminy 
Strzelce Opolskie u przedsiębiorcy beneficjenta pomocy, w przeliczeniu 
na pełne etaty, w stosunku do zatrudnienia u tego przedsiębiorcy na 
terenie gminy Strzelce Opolskie, ustalonego za okres 6 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o skorzystanie z pomocy na 
podstawie uchwały, określonej w dziale II niniejszego programu. 

3.W przypadku pomocy udzielonej na podstawie niniejszego 
programu, na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną 
inwestycją, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
publiczną uwzględnia się – za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 -  
wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy 
nowo zatrudnianych pracowników, na które składają się: 

     a) koszty płacy brutto pracowników, 

     b) inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem pracowników. 

4. W przypadku przedsiębiorców wymienionych w rozdziale A 
programu, korzystających ze zwolnienia w okresie jednego roku, 
uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę rocznych 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

 
VII. Warunki dopuszczalności 
pomocy operacyjnej lub 
udzielanej przedsiębiorcom z 
sektorów uznanych za wrażliwe 

 

Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani pomocy          
w sektorach handlu, transportu i uznanych za wrażliwe w rozumieniu 
ustawy o pomocy publicznej. 

 
 
VIII. Wielkość środków 
przewidzianych na udzielenie 
pomocy w ramach programu 

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości na 
podstawie niniejszej uchwały, spowoduje zmniejszenie wpływów do 
budżetu gminy. Wysokość utraconych dochodów będzie zależała od 
liczby przedsiębiorców korzystających z niniejszego programu i od liczby 
faktycznie utworzonych nowych miejsca pracy.  
Rocznie zmniejszenie dochodu szacowane jest na poziomie  750 000zł. 
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IX. Omówienie sposobu 
zapewnienia nie przekroczenia 
maksymalnych intensywności 
pomocy 

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z niniejszej uchwały jest 
zobowiązany na początku każdego roku podatkowego do przedłożenia 
informacji dotyczących: 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,  
2) wielkości poniesionych kosztów na nowo zatrudnionych pracowników, 
3) wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej w ciągu 

trzech kolejnych lat poprzedzających dzień składania informacji, 
4) stanu zatrudnienia, w tym stanu zatrudnienia na terenie gminy Strzelce 

Opolskie. 
 
X. Czas trwania programu 

 
1.Przedsiębiorca może przystąpić do niniejszego programu do końca  

2006 roku. 

2.Łączny okres zwolnienia z niniejszej uchwały dla jednego 
przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5lat. 

 
 
XI. Beneficjenci pomocy 

 

Adresatami pomocy są: 

1) przedsiębiorcy, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
zrealizują na terenie gminy Strzelce Opolskie nowe inwestycje, w 
wyniku których utworzą nowe miejsca pracy na terenie gminy Strzelce 
Opolskie,  

2) przedsiębiorcy, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
poszerzą swoją działalność gospodarczą realizując nową inwestycję, w 
wyniku której utworzą nowe miejsca pracy na terenie gminy Strzelce 
Opolskie, 

3) przedsiębiorcy, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały po 
raz pierwszy podejmą działalność gospodarczą na terenie gminy 
Strzelce Opolskie i zrealizują inwestycje, w wyniku których utworzą 
nowe miejsca pracy na terenie gminy Strzelce Opolskie. 

XII. Organy udzielające pomocy 
 Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Strzelcach Opolskich.  

XIII. Kumulacja pomocy Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega 
sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację danego projektu 
inwestycyjnego bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie 
może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy. 

 
 
XIV. Zakres terytorialny pomocy 

 

Program obejmuje swym działaniem teren gminy Strzelce Opolskie 
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