Z ota Ksi ga „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005
Formularz04_wzór
Podane w poni szym formularzu informacje s kompilacj danych i maj za zadanie tylko i wy cznie
wskazanie sposobu i formatu wype niania formularzy na www.
W Formularzu 04 nale y koniecznie wype ni wszystkie pola, problematyczny mo e by punkt
dotycz cy kosztów energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji. Prosimy o zachowanie zasad
zamieszczania danych liczbowych, jak w poni szych przyk adach

WZÓR FORMULARZA 04 – wzór 1
- utrzymywanie podatków i op at lokalnych na jak najni szym poziomie w stosunku do stawek
maksymalnych. Obecnie dwie podstawowe stawki zwi#zane z prowadzon# dzia alno$ci
gospodarcz# tj. od budynków lub ich cz $ci oraz od gruntów wynosz# odpowiednio 15,65 z /m2
oraz 0,50 z /m2;

U atwienia i ulgi dla
inwestorów
(prosz wymieni w
podpunktach od
kresek)

- prowadzenie przez gmin banku ofert inwestycyjnych, które zawieraj# podstawowe informacje o
przedmiocie ewentualnej inwestycji, lokalizacji, warunkach terenowych i uzbrojeniu, dojazdach,
sposobach zagospodarowania, stosunkach w asno$ciowych; oferta jest szeroko rozpropagowana
za po$rednictwem lokalnych i ogólnopolskich mediów, strony internetowej www.jarocin.pl, przy
okazji konkursów, imprez, spotka. i wizyt kurtuazyjnych.
- gmina podj a wspó prac z PAIiIZ (rozbudowana oferta przygotowana w j zyku angielskim);
inwestorzy zagraniczni s# obs ugiwani jest w j zykach: angielskim lub niemieckim;
- inwestorzy obs ugiwani s# kompleksowo na jednym Wydziale, gdzie spotykaj# si z yczliwo$ci#,
fachowo$ci# i kompetencj# pracowników Urz du;
- ka da propozycja wspó pracy jest indywidualnie rozpatrywana.
- przedsi biorcy mog# korzysta z XXX Funduszu Por cze. Kredytowych, którego celem jest
wspieranie ma ych i $rednich przedsi biorców z gminy XXX poprzez u atwianie im dost pu do
finansowania d u nego w drodze udzielania por cze. zaci#ganych przez nich kredytów.

Energia podmioty gosp.
od 0,1749 do 0,4570
koszt (zl/kWh)
Energia osoby fizyczne
od 0,1969 do 0,4665
koszt (zl/kWh)
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
- zwolnienie z podatku dochodowego - w zale no$ci od warto$ci i lokalizacji inwestycji - w
wysoko$ci do 65% kosztów inwestycji (zakup gruntu, wydatki na budowle i budynki, wyposa enie
obiektów, zakup warto$ci niematerialnych i prawnych);
U atwienia i ulgi dla
inwestorów
(prosz wymieni w
podpunktach od
kresek)

- zwolnienie z podatku dochodowego - w zale no$ci od warto$ci i lokalizacji inwestycji - gdy
tworzone s# nowe miejsca pracy zwolnienia w wysoko$ci do 65% dwuletnich kosztów pracy;
- zwolnienie z podatku od nieruchomo$ci - 100%;
- dofinansowanie z Urz du Pracy na szkolenia pracowników oraz refundacja wynagrodzenia
zatrudnianych absolwentów przez okres 6 miesi cy.

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

