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3123 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 26 sierpnia 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudni enia w ramach 
wył ączeń grupowych dla przedsi ębiorców tworz ących nowe miejsca pracy 
                             na terenie Gminy Miast o Świdnica” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 
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, z późn. zm.), uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się „Program pomocy w zakresie zatrudnie-
nia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębior-
ców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy 
Miasto Świdnica”, zwany dalej „Programem”. 

2. Program reguluje zasady udzielenia pomocy horyzon-
talnej w formie jednorazowego zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. 

§ 2 

Pomoc horyzontalna przeznaczona jest na tworzenie 
nowych miejsc pracy zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.  
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską, w odniesieniu do pomocy 
państwa w zakresie zatrudnienia, zwanym dalej „Traktat 
WE”. 

§ 3 

1. Zapisy Programu stosuje się w odniesieniu do pomocy 
we wszystkich sektorach, w tym w działalności zwią-
zanej z produkcją, przetwarzaniem  

i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych 
w załączniku I do Traktatu WE. 

2. Program przewiduje moŜliwość udzielenia pomocy na 
realizację duŜych projektów inwestycyjnych to jest no-
wej inwestycji, której wydatki kwalifikujące się do obję-
cia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro, 
przy czym: 
1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki 

trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub 
więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję; 

2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub 
funkcjonalnie i słuŜą do realizacji ściśle określone-
go celu, w szczególności produkcji konkretnego 
produktu lub róŜnych produktów, jeŜeli są one wy-
twarzane przy wykorzystaniu takich samych surow-
ców. 

§ 4 

1. Przepisów Programu nie stosuje się do przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą w sekto-
rze górnictwa, budownictwa okrętowego oraz transpor-
tu. 
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2. Przepisów Programu nie stosuje się do przedsiębior-
ców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
oraz w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy 
związanych z inwestycjami odtworzeniowymi. 

§ 5 

Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących 
i prowadzących działalność na terenie Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”– podstrefa 
Świdnica, zwanej dalej „WSSE – podstrefa Świdnica”, z 
wyjątkiem przedsiębiorców realizujących duŜy projekt 
inwestycyjny w sektorze innym, niŜ sektor motoryzacyjny: 
1) Zwolnienie z podatku nowo nabytych gruntów, budyn-

ków i budowli przysługuje od dnia nabycia nierucho-
mości przez 10 lat prowadzenia działalności gospo-
darczej na terenie WSSE – podstrefa Świdnica, na 
następujących zasadach: 
a) przedsiębiorca utworzy, w okresie 36 miesięcy od 

dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie WSSE – podstrefa 
Świdnica, co najmniej 20 nowych miejsc pracy, 

b) zwolnienie przysługuje w stosunku do nowo naby-
tych nieruchomości od dnia nabycia nieruchomo-
ści, ale nie wcześniej niŜ od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego w stosunku do nabytych nie-
ruchomości; 

2) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1, stanowi pomoc 
horyzontalną na tworzenie nowych miejsc pracy – ro-
zumiane jako przyrost netto pracowników  
w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z 
ostatnich 12 miesięcy. Od liczby nowych miejsc pracy 
powstałych w związku z realizacją nowej inwestycji na-
leŜy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym 
samym okresie; 

3) Pomoc na tworzenie miejsc pracy moŜe być udzielana 
wyłącznie w przypadku, gdy tworzone miejsca pracy 
są związane z wykonywaniem projektu inwestycyjnego 
w rzeczowe składniki majątku oraz  
w wartości niematerialne i prawne, to jest jeŜeli doty-
czą działalności, z którą inwestycja jest związana oraz 
gdy miejsca pracy są tworzone w ciągu trzech lat od 
ukończenia inwestycji; 

4) Przez inwestycję w rzeczowe składniki majątku rozu-
mie się inwestycję w fizyczne środki trwałe odnoszące 
się do tworzenia nowego zakładu, rozszerzenia istnie-
jącego zakładu lub zaangaŜowania  
w działalność wymagającą fundamentalnej zmiany w 
produkcie lub procesie produkcji istniejącego zakładu 
(w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfika-
cję lub modernizację). Inwestycję w środki trwałe pod-
jętą w formie przejęcia zakładu, który został zamknięty 
lub który zostałby zamknięty, gdyby nie został zaku-
piony, równieŜ uznaje się jako inwestycję w rzeczowe 
składniki majątku; 

5) Przez inwestycję w wartości niematerialne i prawne – 
rozumie się inwestycję w transfer technologii poprzez 
nabycie praw patentowych, licencji, know–how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej; 

6) Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związa-
nych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%  

i nie pochodzi ze środków stanowiących pomoc pu-
bliczną; 

7) Z zastrzeŜeniem pkt 8 i 9, maksymalna intensyw-
ność pomocy horyzontalnej netto na zatrudnienie nie 
przekroczy maksymalnej intensywności pomocy re-
gionalnej na inwestycje, przewidzianej w mapie po-
mocy regionalnej obowiązującej w czasie udzielania 
pomocy, z uwzględnieniem zmian  
w wysokości maksymalnej intensywności pomocy 
regionalnej dla duŜych projektów inwestycyjnych. Z 
zastrzeŜeniem pkt 8 i 9, maksymalna intensywność 
pomocy horyzontalnej netto na zatrudnienie dla tere-
nu WSSE – podstrefa Świdnica wynosi 50%; 

8) Z zastrzeŜeniem pkt 9, w przypadku przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą  
w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna intensyw-
ność pomocy regionalnej wynosi 30% intensywności 
określonej w pkt 7, jeŜeli kwota planowanej pomocy 
regionalnej, wyraŜona jako ekwiwalent dotacji brutto 
przekracza równowartość  
w złotych kwoty 5.000.000 euro; 

9) W przypadku pomocy udzielanej mikro, małym lub 
średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu załącznika 
I do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia  
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania  
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. 
U. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) zmienionego roz-
porządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
(Dz. U.WE L 63 z 28 lutego  
2004 r.), maksymalną intensywność pomocy pod-
wyŜsza się o 15 punktów procentowych brutto, z wy-
łączeniem przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą w sektorze transportu; 

10) Intensywność pomocy obliczana jest jako procent 
kosztów płac przez okres dwóch lat odnoszących się 
do stworzonych miejsc pracy pod następującymi wa-
runkami: 
a) stworzone miejsca pracy muszą stanowić wzrost 

netto liczby pracowników zarówno  
w zakładzie, jak i w danym przedsiębiorstwie  
w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, 

b) stworzone zatrudnienie będzie utrzymywane 
przez minimalny okres trzech lat lub dwóch lat w 
przypadku małych i średnich przedsiębiorców, 

c) nowi pracownicy zatrudnieni w wyniku stworzenia 
miejsc pracy nigdy nie mieli pracy lub stracili ją 
lub teŜ tracą obecnie poprzednią pracę; 

11) Maksymalną intensywność pomocy, określoną  
w pkt 8 i 9, stosuje się bez względu na to, czy 
wsparcie dla wspomaganego zatrudnienia jest finan-
sowane wyłącznie ze środków państwowych czy jest 
częściowo finansowane przez Wspólnotę Europej-
ską; 

12) Przedsiębiorca powinien złoŜyć wniosek o udzielenie 
takiej pomocy w ramach Programu przed rozpoczę-
ciem realizacji inwestycji, chyba Ŝe warunek o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 (b) rozporządzenia KE nr 
2204/2002 został spełniony przed rozpoczęciem re-
alizacji inwestycji. 

§ 6 
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Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących 
i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Miasto Świdnica poza terenem WSSE – podstrefa 
Świdnica, z wyjątkiem przedsiębiorców realizujących duŜy 
projekt inwestycyjny w sektorze innym, niŜ sektor motory-
zacyjny: 
1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, bu-

dynków i budowli, których własność lub uŜytkowanie 
wieczyste zostały nabyte nie wcześniej niŜ  
w okresie 36 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku o 
zwolnienie z podatku, przez przedsiębiorców podejmu-
jących i prowadzących działalność gospodarczą mają-
cą na celu utworzenie nowych miejsc pracy, przysłu-
guje na następujących zasadach: 
a) przez okres 10 lat pod warunkiem utworzenia mi-

nimum 40 nowych miejsc pracy i poniesienia przez 
przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych  
o równowartości co najmniej 2 000 000 euro, 

b) przez okres do 10 lat w zaleŜności od ilości nowo 
utworzonych miejsc pracy i wynosi: 
– 2 lata – w przypadku zatrudnienia od 2–5 osób, 
– 4 lata – w przypadku zatrudnienia od 6–20 

osób, 
– 6 lat – w przypadku zatrudnienia od 21–50 

osób, 
– 8 lat – w przypadku zatrudnienia od 51–100 

osób, 
– 10 lat – w przypadku zatrudnienia powyŜej 100 

osób, 
c) w przypadku wzrostu ilości miejsc pracy w okresie 

korzystania ze zwolnienia z podatku od nierucho-
mości na podstawie pkt 1 lit b, który powoduje 
zmianę okresu zwolnienia, zwolnienie przysługuje 
przez okres określony nową kategorią, pomniej-
szony o czas korzystania z dotychczasowego zwol-
nienia z tego tytułu, 

d) zatrudnienie powinno być utrzymane przez cały 
okres zwolnienia; 

2) Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów bu-
dynków i budowli będących własnością lub  
w uŜytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą przysługuje na na-
stępujących zasadach: 
a) przez okres do 10 lat w zaleŜności od ilości nowo 

utworzonych miejsc pracy i wynosi: 
– 2 lata – w przypadku zatrudnienia 6–20 osób 

oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych  
o równowartości co najmniej 125 000 euro, 

– 4 lata – w przypadku zatrudnienia 21– 
50 osób oraz poniesienia nakładów inwestycyj-
nych o równowartości co najmniej  
250 000 euro, 

– 6 lat – w przypadku zatrudnienia 51– 
100 osób oraz poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych o równowartości co najmniej  
500 000 euro, 

– 8 lat – w przypadku zatrudnienia 101– 
200 osób oraz poniesienia nakładów inwesty-
cyjnych o równowartości co najmniej  
1 000 000 euro, 

– 10 lat – w przypadku zatrudnienia powyŜej 200 
osób oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych 

o równowartości co najmniej  
2 000 000 euro, 

b) w przypadku wzrostu ilości miejsc pracy w okresie 
korzystania ze zwolnienia z podatku od nierucho-
mości na podstawie pkt 2 lit a, który powoduje 
zmianę okresu zwolnienia, zwolnienie przysługuje 
przez okres określony nową kategorią, pomniej-
szony o czas korzystania z dotychczasowego zwol-
nienia z tego tytułu, 

c) zatrudnienie powinno być utrzymane przez cały 
okres zwolnienia, 

d) nakłady inwestycyjne określone w pkt 2 lit. a po-
winny zostać poniesione w ciągu ostatnich  
12 miesięcy przed dniem złoŜenia wniosku  
o zwolnienie z podatku od nieruchomości; 

3) Do zwolnień, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się 
warunki określone w § 5 pkt 2–12 niniejszej uchwały. 

§ 7 

Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących 
i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 
usług hotelarskich, restauracji, turystyki, sportu i rekreacji, 
z wyjątkiem przedsiębiorców realizujących duŜy projekt 
inwestycyjny w sektorze innym, niŜ sektor motoryzacyjny: 
1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości części grun-

tów, budynków i budowli przeznaczonych na budowę 
lub rozbudowę przedsiębiorstwa w zakresie usług ho-
telarskich, restauracji, turystyki, sportu  
i rekreacji, mającej na celu utworzenie nowych miejsc 
pracy przysługuje na następujących zasadach: 
a) przez okres do 10 lat w zaleŜności od ilości nowo 

utworzonych miejsc pracy i wynosi: 
– 2 lata – w przypadku zatrudnienia 1 osoby, 
– 4 lata – w przypadku zatrudnienia 2 osób, 
– 6 lat – w przypadku zatrudnienia 3–5 osób, 
– 8 lat – w przypadku zatrudnienia 6–20 osób, 
– 10 lat – w przypadku zatrudnienia powyŜej 20 

osób, 
b) zwolnienie przysługuje od dnia spełnienia warunku 

określonego w pkt 1 lit. a, nie wcześniej jednak niŜ 
od dnia powstania obowiązku podatkowego; 

2) Przez działalność gospodarczą w zakresie usług hote-
larskich, restauracji, turystyki, sportu i rekreacji rozu-
mie się działalność gospodarczą określoną  
w Polskiej Klasyfikacji Działalność pod numerami: 
55.10.Z, 55.21.Z, 55.22.Z, 55.30.A, 55.30.B, 55.51.Z, 
55.52.Z, 92.53.Z, 92.61.Z.; 

3) Zwolnienie określone w pkt 1 przysługuje dla gruntów, 
dla których tytuł prawny przedsiębiorca uzyskał od 
Gminy Miasto Świdnica w ciągu 12 miesięcy przed 
dniem złoŜenia wniosku o zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości; 

4) Do zwolnień, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, stosuje się 
warunki określone w § 5 pkt 2–7 oraz 9–12 niniejszej 
uchwały. 

§ 8 

Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 
duŜy projekt inwestycyjny w sektorze innym, niŜ sektor 
motoryzacyjny, zarówno na terenie WSSE – podstrefa 
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Świdnica, jak i na terenie Gminy Miasto Świdnica połoŜo-
nym poza terenem WSSE – podstrefa Świdnica: 
1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo naby-

tych gruntów, budynków i budowli przysługuje przez 
okres co najmniej do dnia 29 maja 2017 r. przedsię-
biorcom podejmującym działalność mającą na celu 
realizację duŜego projektu inwestycyjnego w sektorze 
innym, niŜ sektor motoryzacyjny, na następujących 
zasadach: 
a) przedsiębiorca utworzy w okresie 36 miesięcy od 

dnia uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości 
na terenie Gminy Miasto Świdnica, co najmniej 50 
nowych miejsc pracy w związku  
z realizowanym projektem inwestycyjnym, 

b) zwolnienie przysługuje w stosunku do nowo naby-
tych nieruchomości od dnia nabycia nieruchomo-
ści, ale nie wcześniej niŜ od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego w stosunku do nabytych nie-
ruchomości; 

2) Maksymalną wartość pomocy horyzontalnej na za-
trudnienie na realizację duŜego projektu inwestycyjne-
go ustala się zgodnie ze wzorem: 

I=R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
I –  maksymalną wartość pomocy dla duŜego projek-

tu inwestycyjnego, 
R –  intensywność pomocy, o której mowa w § 3 roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 
2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regio-
nalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050) oraz w pkt. 7 § 
5 niniejszej uchwały, 

B –  wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia 
pomocą powyŜej 50 000 000 euro – nieprzekra-
czającą równowartości 100 000 000 euro, 

C –  wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia 
pomocą przekraczającą równowartość 100 000 
000 euro. 

3) Do zwolnień, o których mowa w pkt 1, 2, stosuje się 
warunki określone w § 5 pkt 2–7 oraz pkt 10–12 ni-
niejszej uchwały. 

§ 9 

W przypadku pomocy horyzontalnej na zatrudnienie 
uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębior-
cę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników, rozumianych jako koszty płacy brutto pracow-
ników, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności 
związane z ich zatrudnieniem. 

§ 10 

1. Program nie przewiduje udzielania pomocy eksporto-
wej ani operacyjnej. Program nie przewiduje udziela-
nia pomocy w sektorze górniczym ani stoczniowym, 
ani teŜ w sektorze transportowym. Pomoc o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym podlega uprzedniej 
notyfikacji do Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu 
WE. 

2. Program nie przewiduje udzielania pomocy uwarun-
kowanej uŜyciem towarów produkcji krajowej na nie-
korzyść towarów przywoŜonych (art. 1 ust. 3 rozporzą-
dzenia KE nr 2204/2002). 

3. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości przez przedsiębiorców 

prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym 
jest spełnienie warunków określonych w § 5 niniejszej 
uchwały. 

§ 11 

Z tytułu udzielenia pomocy w ramach Programu wpływy 
do budŜetu miasta ulegną zmniejszeniu o około  
5 500 000 zł rocznie. 

§ 12 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie jest zobo-
wiązany do składania oświadczeń i informacji wg wzo-
ru ustalonego przez Prezydenta Świdnicy do dnia 31 
stycznia kaŜdego roku podatkowego następującego 
po roku, w którym korzystał on z pomocy na podstawie 
niniejszego Programu, w którym udokumentuje speł-
nienie warunków określonych niniejszą uchwałą. 

2. W tym samym terminie przedsiębiorca winien złoŜyć 
organowi udzielającemu pomocy informację  
o której mowa w art. 37 ustawy o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiąza-
ny jest do przedłoŜenia do 31 stycznia kaŜdego roku 
podatkowego, następującego po roku w którym korzy-
stał on z pomocy na podstawie niniejszego Programu 
sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczą-
cych poziomu zatrudnienia oraz wielkości i przezna-
czenia uzyskanej pomocy oraz poniesionych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą dotyczących 
nowo utworzonych miejsc pracy, z tytułu których tę 
pomoc uzyskał. 

4. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie or-
gan udzielający pomocy o utracie warunków zwolnie-
nia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej 
pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powsta-
nia okoliczności powodujących tę utratę bądź zmianę. 

5. Na podstawie informacji otrzymanych od podatnika 
organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej 
pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekrocze-
nia maksymalnej intensywności tej pomocy. 

6. JeŜeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności 
pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsię-
biorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejsze-
go Programu kwota udzielonej pomocy ponad do-
puszczalną intensywność podlega zwrotowi. 

7. Podatnik, który w ustalonym terminie zawiadomi organ 
udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, 
poczynając od miesiąca, w którym je utracił. 

8. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego 
zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od 
podatku, traci do niego prawo, poczynając od po-
czątku roku podatkowego, w którym je utracił. 

9. Podatnik, który złoŜył nieprawdziwe oświadczenie lub 
informację co do spełnienia warunków, od których 
uzaleŜnione jest zwolnienie od podatku, traci do nie-
go prawo, poczynając od początku roku podatkowe-
go, w którym je utracił. 

10. W przypadku wykorzystania pomocy publicznej  
w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości 
niezgodnie z przeznaczeniem, kwota w wysokości 
niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatko-
wą, do której stosuje się właściwe przepisy. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 169 –  15923  – Poz. 3123 

§ 13 

Program obowiązuje od momentu wejścia w Ŝycie niniej-
szej uchwały do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 14 

Adresatami pomocy są przedsiębiorcy podejmujący  
i prowadzący działalność na terenie Gminy Miasto Świd-
nica. 

§ 15 

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór 
jest Prezydent Miasta Świdnicy. 

§ 16 

1. Pomoc horyzontalna w zakresie zatrudnienia nie ku-
muluje się z Ŝadną inną pomocą publiczną w rozumie-
niu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, ani z innym finansowa-
niem wspólnotowym w odniesieniu do tych samych 
kosztów płac, jeŜeli taka kumulacja powodowałaby 
przekroczenie wielkości intensywności pomocy prze-
widzianej w niniejszym Programie. 

2. Pomoc horyzontalna na tworzenie nowych miejsc pra-
cy nie kumuluje się: 
1) z Ŝadną inną pomocą państwa w rozumieniu  

art. 87 ust. 1 Traktatu WE, ani z Ŝadnym innym fi-
nansowaniem wspólnotowym w odniesieniu do 
kosztów jakichkolwiek inwestycji, z którymi powią-
zane jest tworzone zatrudnienie oraz które nie zo-
stały jeszcze ukończone w momencie tworzenia 
zatrudnienia lub, które było ukończone  
w przeciągu trzech lat zanim zatrudnienie zostało 
stworzone, lub 

2) z Ŝadną taką pomocą ani finansowaniem w odnie-
sieniu do tych samych kosztów płac ani innego za-
trudnienia związanego z tą samą inwestycją, jeŜeli 
taka kumulacja powodowałaby przekroczenie mak-
symalnej intensywności pomocy regionalnej na in-
westycje określonej we właściwych przepisach lub 
maksymalnej intensywności pomocy wynikającej z 
Rozporządzenia (WE)  
nr 70/2001. 

3. Pomoc na zatrudnienie udzielana na podstawie niniej-
szego Programu podlega sumowaniu z inną pomocą 
publiczną, niezaleŜnie od jej formy i źródła, udzielaną 
w odniesieniu do kosztów zatrudnienia kwalifikujących 
się do objęcia pomocą lub kosztów inwestycji, w 
związku z którą tworzone są nowe miejsca pracy i nie 
moŜe przekroczyć maksymalnej intensywności pomo-
cy. 

§ 17 

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia KE nr 2204/2002 pomoc 
na tworzenie miejsc pracy, której wartość dla jednego 
przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających 
dzień udzielenia pomocy przekroczy kwotę 15 mln euro, 
będzie indywidualnie notyfikowana do Komisji Europej-
skiej. 

§ 18 

Traci moc uchwała nr X/132/03 Rady Miejskiej  
w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budow-
li związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Świdnica. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Świdnicy. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MICHAŁ OSSOWSKI 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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