Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/230/2005
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto

Łowicz

P R O G R A M P O M O C Y de minimis
UDZIELANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE
GMINY MIASTO
ŁOWICZ
1. Nazwa programu
Program pomocy
de minimis udzielanej
dla
przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasto
Łowicz.
2. Podstawa prawna:

3.Przeznaczenie
pomocy:
4. Forma pomocy

5. Warunki
dopuszczalności
pomocy:

1) Uchwała Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z
dnia
24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy
Miasto Łowicz, zwany dalej „uchwałą”.
2) art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001
roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591: zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203
),
3) art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84,
Dz. U. Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96,
poz.
959, Nr 123, poz. 1291 ).

Pomoc de minimis na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.
1 pkt 1, 2, 3 uchwały.
1. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 3

uchwały:
1.

Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust.
1 pkt 1 i pkt 3 uchwały jest zajęcie po wejściu w życie
niniejszej uchwały, gruntów o powierzchni użytkowej
powyżej 200 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, na
realizację budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności produkcyjnej i usługowej z wyłączeniem
handlowej, rolniczej i leśnej lub nabycie przedsiębiorstwa po
wejściu w życie niniejszej uchwały, w celu prowadzenia
działalności gospodarczej od przedsiębiorców, w stosunku
do których ogłoszono upadłość i utrzymanie stanu
zatrudnienia z dnia ogłoszenia upadłości przez okres dwóch
kolejnych lat kalendarzowych.

2. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnień z podatku
od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały.
1.

Warunki uzyskania zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały:

1)

2)
3)

4)
5)

6. Warunki
dopuszczalności pomocy
eksportowej,
operacyjnej lub na duże
projekty inwestycyjne.

oddanie do użytkowania nowej inwestycji – budynku
o powierzchni co najmniej 200 m2 lub budowli,
w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku
od nieruchomości powstał po raz pierwszy po wejściu
w życie niniejszej uchwały.
uruchomienie nowej działalności
produkcyjnej
i usługowej z wyłączeniem handlowej, rolniczej i leśnej,
utworzenie po wejściu w życie niniejszej uchwały
co najmniej 5 nowych miejsc pracy, które utrzymane będą
przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych
i zatrudnione zostaną osoby w pełnym wymiarze czasu
pracy, zameldowane na terenie Miasta Łowicza,
z wyłączeniem zatrudnienia młodocianych w celu
praktycznej nauki zawodu,
przedłożenie w terminie do 31 stycznia każdego roku
podatkowego informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia
oraz wielkości uzyskanej pomocy.
zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców powstałych
w wyniku przekształceń, likwidacji i zmian nazwy, oraz
przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań
wobec budżetu Miasta Łowicza.

Program nie przewiduje pomocy udzielanej:
1) w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej
z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest
bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów,
utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w
targach handlowych i badaniach lub usługach konsultingowych
przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź
istniejącego produktu na nowy rynek.
3) Uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji
krajowej.
4) Na podstawie niniejszego programu nie będzie udzielana
pomoc na duże projekty inwestycyjne tj. nową inwestycję,
w której koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem
przekraczają równowartość 50 mln euro, przy czym:
a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe,
dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej
przedsiębiorców realizujących tę inwestycję oraz
b) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub
funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu,
w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych
produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu
tych samych surowców.
7. Wielkość
środków
przewidzianych na
udzielenie pomocy
w ramach programu

Zastosowanie
przedmiotowych
zwolnień
z
podatku
od nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu
miasta, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą
realizować nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Rocznie
może to wynieść ok. 200 000zł.

8.Sposoby zapewnienia
nieprzekroczenia
1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis, składa
maksymalnych
intensywności pomocy podmiotowi udzielającemu pomocy pełną informacje o innej
pomocy de minimis, otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat, w tym:
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis.
2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może
uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy,
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.
3. Podmiot udzielający pomocy de minimis, może przyznać nową
pomoc de minimis wyłącznie po sprawdzeniu, że nie podniesie ona
ogólnej kwoty pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę
w okresie trzech lat, do poziomu powyżej pułapu 100 tys. euro.
9. Czas trwania
programu

Rok podatkowy 2005 i 2006

10. Beneficjenci
pomocy

11.Organ udzielający
pomocy:

12. Kumulacja pomocy

13.Zakres terytorialny
pomocy

Adresatami pomocy są:
1)

przedsiębiorcy podejmujący w budynkach o powierzchni
co najmniej 200 m2 i w budowlach, w stosunku do których
obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał
po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, nową
działalność produkcyjną i usługową z wyłączeniem handlowej,
rolniczej i leśnej oraz utworzą co najmniej 5 nowych miejsc
pracy, które utrzymane będą przez okres dwóch kolejnych lat
kalendarzowych i zatrudnią osoby na stałe zameldowane
na terenie Miasta Łowicza.
2) przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały,
podejmą na gruntach o powierzchni użytkowej powyżej 200m2,
na podstawie pozwolenia na budowę, realizację budynków
i budowli związanych z działalnością produkcyjną i usługową
z wyłączeniem handlowej, rolniczej i leśnej.
3) przedsiębiorcy, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały
nabędą przedsiębiorstwo w celu prowadzenia działalności
gospodarczej od przedsiębiorców w stosunku, do których
ogłoszono upadłość i utrzymają stan
zatrudnienia z dnia
ogłoszenia upadłości przez okres dwóch kolejnych lat
kalendarzowych.

Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Łowiczu jako
organ stanowiący i Burmistrz Miasta Łowicza jako organ podatkowy.

1. Ogólna kwota pomocy de minimis, przyznana jakiemukolwiek
przedsiębiorcy nie przekracza 100 tys. euro w jakimkolwiek okresie
trzech lat. Pułap ten
wyrażony jest jako dotacja pieniężna
i stosowany jest bez względu na formę pomocy i jej cel.
Wszystkie użyte wartości są wartościami brutto, to znaczy
nie uwzględniającymi potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich.
2. W przypadku, gdy pomoc udzielona jest w formie innej niż
dotacja, kwota pomocy stanowi subwencyjny ekwiwalent pomocy
brutto.
Program pomocowy obejmuje swym działaniem obszar właściwości
Gminy Miasto Łowicz.

