
PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

Sprawdź, z jakich programów pomocowych może skorzystać Twoja firma. Szczegółowe 
informacje znajdziesz także na stronie Urzędu Miasta Częstochowy czestochowa.pl, 
w zakładce Gospodarka > Dla przedsiębiorców > Ulgi

 Uchwała Nr 860/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego
2014  roku  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w
ramach  programu  pomocy  de  minimis  na  tworzenie  nowych  miejsc
pracy (zmieniona uchwałą RM  nr 544.XL.2017).

Obowiązuje w okresie od 2014 - do 30 czerwca 2021

Założeniem  tego  programu  jest  nie  tylko  powstawanie  nowych  miejsc  pracy,  ale
również  promowanie  tworzenia  miejsc  pracy  lepszych  jakościowo,  z  określonym
minimalnym  poziomem  wynagrodzenia  oraz  w  oparciu  o  umowę  o  pracę.  Ze
zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  może  skorzystać  przedsiębiorca,  który  po
złożeniu wniosku (stanowiącego załącznik do uchwały) utworzy co najmniej 1 nowe
miejsce pracy. Miejsce pracy musi być utworzone na terenie Częstochowy, utrzymane
przez co najmniej 3 lata. Wysokość zwolnienia z podatku stanowią dwuletnie koszty
zatrudnienia nowych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki  związane z
zatrudnianiem,  poniesione  przez  pracodawcę.  Wartość  zwolnienia  jest  limitowana:
maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć w ciągu 3 lat budżetowych kwoty
200  tys.  euro.  Mały  i  średni  przedsiębiorca  może  być  zwolniony  z  opodatkowania
maksymalnie do 10 lat, a duży - przez okres 6 lat.
Termin zatrudnienia pracownika na utworzonym miejscu pracy wynosi do 3 miesięcy, a
jego  wynagrodzenie  nie  może  być  niższe  niż  150  %  minimalnego  wynagrodzenia
obowiązującego  w  dniu  złożenia  wniosku.  Utworzone  miejsce  musi  być  faktycznie
nowe, tzn. na tych stanowiskach nie mogą być zatrudnione osoby, które w okresie
ostatnich  12  miesięcy  przed  złożeniem  wniosku  pracowały  u  tego  pracodawcy  w
ramach tzw. umów cywilnoprawnych lub w ramach agencji pracy tymczasowej. Poza
tym  przedsiębiorca,  ubiegający  się  o  zwolnienie,  powinien  wykazać  spełnienie  w
okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, warunku zgłoszenia do ubezpieczenia
co  najmniej  80  proc.  pracowników  (warunek  ten  nie  dotyczy  tzw.
mikroprzedsiębiorców). Przyjęcie takiego rozwiązania służy promowaniu pracodawców,
którzy zatrudniają pracowników i zapewniają im wszystkie świadczenia przysługujące
w oparciu o przepisy kodeksu pracy.

 Uchwała Nr 64.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015
roku w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych
w  Częstochowie  znajdujących  się  w  specjalnych  strefach
ekonomicznych  stanowiącego  regionalną  pomoc  inwestycyjną
(zmieniona uchwałami 613.XLV.2017 oraz  709.XLVII.2017)

Obowiązuje w latach 2015 - 2018

Ze  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  może  skorzystać  przedsiębiorca,  który
zrealizuje  inwestycję  polegającą  na  budowie  lub  rozbudowie  budynków  i  budowli
przedsiębiorstwa,  zlokalizowanego  na  terenie  objętym  działaniem  częstochowskich
specjalnych  stref  ekonomicznych,  oraz  utworzy  tam  nowe  miejsca  pracy.  Okres
zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  uzależniony  jest  od  liczby  utworzonych  w
wyniku  inwestycji  miejsc  pracy  (maksymalny  okres  zwolnienia  wynosi  5  lat,  jeżeli
przedsiębiorca utworzony powyżej  15 nowych miejsc pracy). Na nowych miejscach
pracy  powinni  być  zatrudnieni  pracownicy  w  ramach  umowy  o  pracę,  z
wynagrodzeniem  w  wysokości  co  najmniej  150  %  najniższego  wynagrodzenia,
obowiązującego w dniu zawarcia umowy o pracę.



 Uchwała Nr 118.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015
roku w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych
w  Częstochowie  stanowiącego  regionalną  pomoc  inwestycyjną,
zmieniona uchwałą Nr 614.XLV.2017

Obowiązuje w latach 2015 - 2018

Ten  program  pomocowy  został  opracowany  w  odpowiedzi  na  rozwijającą  się  w
Częstochowie sferę usług w zakresie informatyki, rozliczeń finansowo-księgowych oraz
inżynieryjnych.  Program  skierowany  jest  do  przedsiębiorców,  którzy  zrealizują
inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku biurowego klasy B++ na potrzeby
tzw.  centów  usług  wspólnych.  Powierzchnia  użytkowa  takiego  obiektu  powinna
przekraczać 3 000 m kw. i musi być wykorzystana przynajmniej w 70 procentach na
działalności gospodarcze związane z: oprogramowaniem i doradztwem, informatyką,
obsługą  prawną,  rachunkowo-księgową,  kadrową  firm oraz  obsługą  nieruchomości,
badaniami  naukowymi,  architekturą,  inżynierią.  Podatnik  może  być  zwolniony  z
podatku  od  nieruchomości  na  okres  maksymalny  do  5  lat.  Wartość  zwolnienia
uzależniona  jest  od       poniesionych  na  rzeczowe  aktywa  trwałe  i  wartości
niematerialne i prawne kosztów inwestycji. Wartość udzielonego zwolnienia nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy wynikającej z przepisów o pomocy
regionalnej.

 Uchwała  Nr  393.XXX.2016   Rady  Miasta  Częstochowy  z  dnia  27
października  2016  roku  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od
nieruchomości  w  zakresie  regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  na
wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub
prowadzących  działalność  badawczo-rozwojową  na  terenie  Miasta
Częstochowy, zmieniona uchwałą Nr 615.XLV.2017

Obowiązuje w latach 2015 - 2018

Ten  program  pomocowy  skierowany  jest  do  przedsiębiorców,  którzy  zrealizują
inwestycję związaną z działalnością  badawczo-rozwojową lub związaną z wdrożeniem
nowej  technologii.  Zwolnieniu  z  podatku  od  nieruchomości  podlega  powierzchnia
użytkowa budynków, która jest przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową lub
związaną z wytwarzaniem nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów bądź
usług  opartych  o  własną  lub  zakupioną  nową  technologię.  Wartość  zwolnienia
uzależniona jest od wysokości poniesionych nakładów na tzw. rzeczowe aktywa trwałe
lub wartości niematerialne i prawne ( bez uwzględnienia kosztów materiałów i usług
budowlanych).  Warunkiem uzyskania  zwolnienia  do  300  m kw.  powierzchni  będzie
poniesienie nakładów w wysokości  co najmniej  100 tys. zł  na nową inwestycję. Na
każde zainwestowane 50 tys. zł, od podatku będzie zwolnionych dodatkowo do 100 m
kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części. Zwolnienie dotyczyć będzie także
budowli  powstałych  z  związku  z  wdrożeniem  przez  przedsiębiorcę  własnej  lub
zakupionej nowej technologii i uruchomieniem w oparciu o nią wytwarzania nowych
lub  ulepszonych  towarów,  procesów lub  usług,  przy  czym wartość  zwolnionych  od
podatku budowli nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Okres zwolnienia uzależniony
jest  od  wartości  inwestycji  i  będzie  wynosił  od  2  do  6  lat.  Przedsiębiorca  może
skorzystać  z  uchwały  wielokrotnie,  jednak  nie  więcej  niż  do  kwoty  zwolnienia  nie
przekraczającej 300 tys. zł.

W  we  wszystkich  omawianych  przypadkach,  Prezydent  Miasta  ma  prawo
przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunków udzielania zwolnienia i
obowiązków zawartych w uchwale Rady Miasta, w tym także sprawdzania zgodności ze
stanem  faktycznym  dokumentów  i  informacji  składanych  przez  przedsiębiorców.



Wartość  udzielonych  przedsiębiorcom  zwolnień  jest  okresowo  monitorowana.  W
przypadku  przekroczenia  limitu  zwolnienia  i  dopuszczalnej  wysokości  pomocy,
przedsiębiorca  zwraca  wraz  z  odsetkami  wartość  zwolnienia.  Obowiązek  zwrotu
dotyczy również sytuacji niedotrzymania przez przedsiębiorcę warunków udzielonego
zwolnienia.  

Wszelkich informacji w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości udziela Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy, pokój nr
200, telefony: 34 3707 431 oraz 34 3707 401. Wnioski należy składać w Kancelarii
Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13 pok. nr 3.


