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Formularz04_wzór 

Podane w poniższym formularzu informacje są kompilacją danych i mają za zadanie tylko i wyłącznie 
wskazanie sposobu i formatu wypełniania formularzy na www.  
W Formularzu 04 należy koniecznie wypełnić wszystkie pola, problematyczny może być punkt 
dotyczący kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji. Prosimy o zachowanie zasad 
zamieszczania danych liczbowych, jak w poniższych przykładach 
 
WZÓR FORMULARZA 04 – wzór 1 

Ułatwienia i ulgi dla 
inwestorów  
(proszę wymienić w
podpunktach od 
kresek) 

- utrzymywanie podatków i opłat lokalnych na jak najniższym poziomie w stosunku do stawek 
maksymalnych. Obecnie dwie podstawowe stawki związane z prowadzoną działalności 
gospodarczą tj. od budynków lub ich części oraz od gruntów wynoszą odpowiednio 15,65 zł/m2 
oraz 0,50 zł/m2;  

- prowadzenie przez gminę banku ofert inwestycyjnych, które zawierają podstawowe informacje o 
przedmiocie ewentualnej inwestycji, lokalizacji, warunkach terenowych i uzbrojeniu, dojazdach, 
sposobach zagospodarowania, stosunkach własnościowych; oferta jest szeroko rozpropagowana 
za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich mediów, strony internetowej www.jarocin.pl, przy 
okazji konkursów, imprez, spotkań i wizyt kurtuazyjnych.  

- gmina podjęła współpracę z PAIiIZ (rozbudowana oferta przygotowana w języku angielskim); 
inwestorzy zagraniczni są obsługiwani jest w językach: angielskim lub niemieckim; 

- inwestorzy obsługiwani są kompleksowo na jednym Wydziale, gdzie spotykają się z życzliwością,
fachowością i kompetencją pracowników Urzędu; 

- każda propozycja współpracy jest indywidualnie rozpatrywana. 

- przedsiębiorcy mogą korzystać z XXX Funduszu Poręczeń Kredytowych, którego celem jest 
wspieranie małych i średnich przedsiębiorców z gminy XXX poprzez ułatwianie im dostępu do 
finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nich kredytów.  

Energia podmioty gosp. 
koszt (zl/kWh) od 0,1749 do 0,4570 

Energia osoby fizyczne 
koszt (zl/kWh) od 0,1969 do 0,4665 

Gaz podmioty gosp. 
koszt (zl/m3) od 0,6964 do 0,6650 

Gaz osoby fizyczne 
koszt (zl/m3) od 0,6964 do 0,6650 

Woda podmioty gosp. 
koszt (zl/m3) 2,40 

Woda osoby fizyczne 
koszt (zl/m3) 2,40 

Kanalizacja podmioty 
gosp. koszt (zl/m3) 3,65 

Kanalizacja osoby 
fizyczne koszt (zl/m3) 3,65 



WZÓR FORMULARZA 04 – wzór 2 

Ułatwienia i ulgi dla 
inwestorów  
(proszę wymienić w
podpunktach od 
kresek) 

- zwolnienie z podatku dochodowego - w zależności od wartości i lokalizacji inwestycji - w 
wysokości do 65% kosztów inwestycji (zakup gruntu, wydatki na budowle i budynki, wyposażenie 
obiektów, zakup wartości niematerialnych i prawnych); 

- zwolnienie z podatku dochodowego - w zależności od wartości i lokalizacji inwestycji - gdy 
tworzone są nowe miejsca pracy zwolnienia w wysokości do 65% dwuletnich kosztów pracy; 

- zwolnienie z podatku od nieruchomości - 100%; 

- dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników oraz refundacja wynagrodzenia 
zatrudnianych absolwentów przez okres 6 miesięcy. 

Energia podmioty gosp. 
koszt (zl/kWh) 0,17 

Energia osoby fizyczne 
koszt (zl/kWh) 0,16 

Gaz podmioty gosp. 
koszt (zl/m3) 0,50 

Gaz osoby fizyczne 
koszt (zl/m3) 0,50 

Woda podmioty gosp. 
koszt (zl/m3) 2,31 

Woda osoby fizyczne 
koszt (zl/m3) 2,31 

Kanalizacja podmioty 
gosp. koszt (zl/m3) 4,07 

Kanalizacja osoby 
fizyczne koszt (zl/m3) 2,97 



WZÓR FORMULARZA 04 (ang) 

id 

Tax incentives and other reliefs for Investors 
(in sub-sections, please) 

- tax-exempt status for buildings and land used in 
 business activities if  they result in new  
w orkplaces provided that contracts of employment
are either for indefinite period or longer

 than 12 months;
- tax exemptions for buildings used for heat 
 production;
- tax exemptions for sew age treatment buildings;
- real-estate tax exemptions for pipelines and w ater
 and heat netw ork.

Cost of Electricity (Business entities) PLN per kWh: 0,4303  

Cost of Electricity (Household users) PLN per kWh: 0,3762  

Cost of Gas (Business entities) PLN per cu m: 1,13  

Cost of Gas (Household users) PLN per cu m: 1,13  

Cost of Water (Business entities) PLN per cu m: 3,93  

Cost of Water (Household users) PLN per cu m: 3,13  

Cost of Sewage system (Business entities) PLN per cu m: 4,92  

Cost of Sewage system (Household users) PLN per cu m: 3,75  


