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UCHWAŁA NR XLIII/426/22
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 oraz art. 20b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. 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, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych
portów lotniczych oraz pomoc portów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 297 ze zm.) Rada Miejska
Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle, związane
z inwestycją początkową oraz zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe
związane z inwestycją początkową w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.
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, pomoc na
infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc portów (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 297 ze zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem".
2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, o których mowa
w ust. 1, przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu. Zwolnienia te
stanowią regionalną pomoc inwestycyjną i mogą być udzielane na wspieranie inwestycji początkowej lub na
tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej.
§ 2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest obliczana w odniesieniu do:
1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy
na wspieranie inwestycji początkowej;
2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
początkowej, obliczonych za okres dwóch lat - w przypadku pomocy na utworzenie miejsc pracy
w następstwie inwestycji początkowej albo;
3) połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych w pkt 1 lub 2
w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.
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§ 3. Warunkiem udzielenia pomocy jest dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia
Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a także zakończenie inwestycji w terminie trzech lat od dnia
dokonania zgłoszenia.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym przekroczono maksymalne intensywności pomocy lub wartości pomocy określone w § 4
i § 11 rozporządzenia, nie dłużej niż 84 miesiące.
2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie nakładów kwalifikujących się do objęcia pomocą
na nowe inwestycje co najmniej w wysokości 100 tys. EURO, a ponadto utworzenie co najmniej 3 nowych
miejsc pracy wraz z ich utrzymaniem i utrzymaniem dotychczasowego poziomu zatrudnienia, w przypadku
udzielenia pomocy w odniesieniu do kosztów utworzenia nowych miejsc pracy.
§ 5. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiące
pomoc regionalną na wspieranie inwestycji początkowej przysługuje na okres:
1) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
od 100 tys. EURO do 300 tys. EURO,
b) nie dłużej niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 300 tys. EURO do 500 tys. EURO,
c) nie dłużej niż 7 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 500 tys. EURO;
2) w przypadku średnich przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
od 500 tys. EURO do 750 tys. EURO,
b) nie dłużej niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 750 tys. EURO do 1 mln EURO,
c) nie dłużej niż 7 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 1 mln EURO;
3) w przypadku dużych przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
od 1 mln EURO do 1,5 mln EURO,
b) nie dłużej niż 5 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 1,5 mln EURO do 2 mln EURO,
c) nie dłużej niż 7 lat, jeżeli wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi
powyżej 2 mln EURO.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiące pomoc
regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową przysługuje gdy
utworzenie nowych miejsc pracy spowodowało w przedsiębiorstwie równoznaczny wzrost zatrudnienia na
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w porównaniu do średniej z 12 miesięcy poprzedzającej utworzenie
nowych miejsc pracy. Zwolnienie przysługuje na następujący okres:
1) w przypadku mikro i małych przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy,
b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 6 do 7 nowych miejsc pracy,
c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 7 nowych miejsc pracy;
2) w przypadku średnich przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 5 do 7 nowych miejsc pracy,
b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 8 do 10 nowych miejsc pracy,
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c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy;
3) w przypadku dużych przedsiębiorców:
a) nie dłużej niż 3 lata – w przypadku utworzenia od 20 do 50 nowych miejsc pracy,
b) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku utworzenia od 50 do 100 nowych miejsc pracy,
c) nie dłużej niż 7 lat – w przypadku utworzenia powyżej 100 nowych miejsc pracy;
3. Dla potrzeb niniejszej uchwały przyjmuje się kurs średni walut obcych ogłoszony przez Narodowy Bank
Polski obowiązujący w dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 3.
§ 6. 1. Zwolnieniem, o których mowa w niniejszej uchwale nie są objęte:
a) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności handlowej detalicznej,
b) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu stacji paliw,
c) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności instytucji finansowych.
§ 7. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania pisemnego zgłoszenia.
2. Zwolnienie z tytułu realizacji inwestycji przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym rozpoczęto prace nad inwestycją - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych
obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia lub od dnia powstania obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.
§ 8. 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej i utworzenia nowych
miejsc pracy związanych z realizacją inwestycji, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia:
1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji oraz o wartości inwestycji, w związku z którą ubiega się
o zwolnienie, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym lub
środków, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych
w nakładach związanych z inwestycją początkową, wynoszącym co najmniej 25% kosztów
kwalifikowanych inwestycji wraz ze sporządzonym wykazem wydatków, które wchodzą w zakres kosztów
kwalifikowanych - formularz stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały wraz z dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia w ciągu
12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy,
3) informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
w przeliczeniu na pełne etaty - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, wraz
z dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia,
4) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 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. Nr 53, poz. 312 ze zm.) dotyczących innej pomocy
publicznej otrzymanej w okresie trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie zgłoszenia, o którym
mowa w § 3 uchwały - na formularzu będącym załącznikiem Nr 1 do ww. rozporządzenia. Wnioskodawca,
który nie otrzymał pomocy przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy,
5) kopii dziennika budowy budynków lub budowli stanowiących inwestycję początkową i kopii decyzji
o pozwoleniu na ich użytkowanie, jak również dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości,
6) oświadczenia, że inwestycja jest inwestycją początkową, zgodnie z przepisami rozporządzenia - na
formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
7) oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z inwestycją początkową jest inna niż wskazana
w § 6 uchwały wraz z podaniem, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w związku z inwestycją
początkową - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
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8) oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego
zamiaru korzystania z pomocy - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
9) oświadczenia, że poniesione koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. aktywa obejmujące grunty,
budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie oraz w wartości niematerialne i prawne tj. aktywa
nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność
intelektualna, spełniają warunki określone w art. 14 ust. 6 - 8 rozporządzenia oraz są ściśle związane
z inwestycją początkową - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
10) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18
rozporządzenia - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
11) oświadczenia, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji początkowej na terenie
Miasta Wodzisławia Śląskiego przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata
od dnia zakończenia jej realizacji - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
12) oświadczenia, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy,
w związku z którymi zostanie udzielona pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP przez
co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały.
2. Na uzasadniony wniosek, złożony w formie pisemnej, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może
wyznaczyć beneficjentowi pomocy inny termin do złożenia wymaganych dokumentów.
§ 9. 1. Nieutrzymanie przez przedsiębiorcę określonego poziomu zatrudnienia, a także zaprzestanie
prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazany okres czasu powoduje, iż przedsiębiorca traci prawo do
zwolnień określonych niniejszą uchwałą za cały okres w którym ze zwolnienia korzystał.
2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia
w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych informacji niezbędnych dla
oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania, a także do przechowywania dokumentów
związanych z udzieloną pomocą przez okres wynikający z odrębnych przepisów.
§ 10. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych za cały okres zwolnienia, gdy:
1) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia
warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku,
2) nie spełnił pozostałych warunków do korzystania ze zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale oraz
rozporządzeniu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
§ 13. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego
Dezyderiusz Szwagrzak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–5–

Poz. 2488

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/426/22
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

ZGŁOSZENIE
zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej
□ na wsparcie inwestycji początkowej
□ na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa (imię i nazwisko)
Siedziba/ adres
Telefon, e-mail
Identyfikator
podatkowy(NIP/PESEL)
Symbol PKD
Opis prowadzonej działalności
Wielkość przedsiębiorstwa1

□ mikro □ mały □ średni □ duży

2. Dane inwestycji początkowej (opis projektu):
Rodzaj inwestycji
Opis inwestycji
Lokalizacja inwestycji - dane
dotyczące nieruchomości, na
której realizowana będzie
inwestycja początkowa
Termin rozpoczęcia inwestycji
liczony od dnia dokonania
zgłoszenia
Termin zakończenia inwestycji
liczony od dnia dokonania
zgłoszenia
3. Dane dotyczące planowanych kosztów kwalifikowanych (wykaz kosztów projektu):
Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w
następstwie inwestycji początkowej obliczonej za okres dwóch lat
Ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem
inwestycji
Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy

1w rozumieniu art. 2 załącznika I Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.
UE. L. 2014.187.1)
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3a. Szczegółowy wykaz planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne:
Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia

4. Oświadczenia przedsiębiorcy:
□

zobowiązuję się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych,
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków
finansowych

□

oświadczam, że inwestycja początkowa nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 6 uchwały
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

□

zobowiązuję się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od
daty zakończenia jej realizacji

□

zobowiązuję się do doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby
pracowników w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat
od zakończenia prac oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji
przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy
koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia

5. Załączniki do wniosku:
□

dokumentacja obrazująca sytuację finansową przedsiębiorstwa w okresie trzech ostatnich lat obrotowych oraz w
okresie od stycznia do miesiąca poprzedzającego miesiąc w roku, w którym złożono zgłoszenie

□
□
□
□

(Miejscowość, data)

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/426/22
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa (imię i nazwisko)
Siedziba
Identyfikator
(NIP/PESEL)

podatkowy

REGON
Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:
✔ oświadczam, że w dniu …..................................została zakończona inwestycja początkowa, o której
mowa w § 1 uchwały,
✔ oświadczam, że wartość inwestycji, wynosi łącznie …........................................... zł, z czego udział
własny (lub środków, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) wynosi
…................................... zł, co stanowi ….......% wartości inwestycji.

(Miejscowość, data)

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–8–

Poz. 2488

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/426/22
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa (imię i nazwisko)
Siedziba
Identyfikator
( NIP/PESEL)

podatkowy

REGON
Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w
ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
✔ oświadczam, że w dniu …..................................utworzono …................... nowych miejsc pracy
związanych z inwestycją początkową, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały,
✔ oświadczam, że na dzień …............................ stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie
Miasta Wodzisławia Śląskiego, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie …............etatów (w
tym …........................ pracowników zatrudnionych w związku z inwestycją).
W załączeniu przedkładam dokumentację potwierdzającą stan zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających utworzenie miejsc pracy.

(Miejscowość, data)

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–9–

Poz. 2488

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/426/22
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa (imię i nazwisko)
Siedziba
Identyfikator
(NIP/PESEL)

podatkowy

REGON
Symbol PKD

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uchwały Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
oświadczam, że:
□ inwestycja jest inwestycją początkową zgodnie z przepisami rozporządzenia;
□ działalność prowadzona w związku z inwestycją początkową jest inna niż wskazana w § 6 uchwały wraz z
podaniem, jaki rodzaj działalności będzie prowadzony w związku z inwestycją początkową;
□ inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego zamiaru
korzystania z pomocy;
□ poniesione koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe tj. aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład,
urządzenia i wyposażenie oraz w wartości niematerialne i prawne tj. aktywa nieposiadające postaci fizycznej
ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna, spełniają warunki
określone w art. 14 ust. 6 - 8 rozporządzenia oraz są ściśle związane z inwestycją początkową;
□ przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia;
□ zobowiązuję się do utrzymania inwestycji początkowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez
okres co najmniej 5 lat lub w przypadku MŚP przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia
jej realizacji;
□ zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi zostanie udzielona
pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.

(Miejscowość, data)

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

