
Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

Augustów, 3 marca 2016 r.

Augustowska 
Strefa Gospodarcza



TERENY INWESTYCYJNE W AUGUSTOWIE

• pozyskane w maju 2015 r. od Wspólnoty Gruntowej

• 20 ha

• skrzyżowanie DK 61 (kierunek: Warszawa) z DK 8 
(kierunek: Białystok)



TERENY INWESTYCYJNE W AUGUSTOWIE



POROZUMIENIE Z SUWALSKĄ SSE

• 10 lutego
• wola współpracy 

w zakresie utworzenia 
w Augustowie podstrefy 
SSSE

• Augustów zobowiązuje się 
do przygotowania wniosku

• SSSE deklaruje wszelkie 
wsparcie w zakresie 
formalnym



KOLEJNE KROKI

• uchwała RM o zgodzie na 
włączenie gruntów do SSE

• badania klasy gruntów 
• miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego

• dokumentacja dot. 
planowanej infrastruktury 
komunikacyjnej

• wypisy z rejestru gruntów
• dokumentacja geodezyjna



WNIOSEK DO RPO

• otwarty nabór ogłoszony 
w lutym – 60 mln zł do 
rozdysponowania

• termin złożenia wniosku: 
15 kwietnia

• wniosek jest w trakcie 
przygotowania w UM 
Augustów

• już jest wyłoniony 
wykonawca na 
dokumentację techniczną 
dot. uzbrojenia



ASG – GEOLOGIA



ASG – PODZIAŁ DZIAŁEK



ASG – DZIAŁKI I KOMUNIKACJA



ASG – KOMUNIKACJA



PRAWO LOKALNE

PRZYWILEJE 
INWESTYCYJNE



Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dla nowo 

uruchomionej działalności

2 lata, jeśli 
zatrudnionych 
zostanie min. 5 
pracowników

3 lata, jeśli 
zatrudnionych 

zostanie min. 15 
pracowników

4 lata, jeśli 
zatrudnionych 

zostanie min. 25 
pracowników

ZWOLNIENIA PODATKOWE

Uchwała RM z 19.12.2014 r.

Stan zatrudnienia musi zostać utrzymany przez cały okres 
zwolnienia podatkowego



Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przy 

poszerzeniu działalności 
gospodarczej

2 lata, jeśli zwiększy 
się o 15% poziom 

zatrudnienia 
utrzymywany przez 

kolejne 3 lata

3 lata, jeśli zwiększy 
się o 25% poziom 

zatrudnienia 
utrzymywany przez 

kolejne 4 lata

4 lata, jeśli zwiększy się 
o 50% poziom 
zatrudnienia 

utrzymywany przez 
kolejne 5 lat

ZWOLNIENIA PODATKOWE

Uchwała RM z 19.12.2014 r.



ZWOLNIENIA PODATKOWE

Uchwała RM z 08.12.2015 r.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości 
dla nowo wybudowanych nieruchomości

• odbudowa, rozbudowa, nadbudowa budynków 
lub budowli

zwolnienie z podatku na okres 1 roku

• warunkiem jest prowadzenie działalności 
przez min. kolejne 2 lata



ZWOLNIENIA PODATKOWE

Uchwała RM z 08.12.2015 r.

działalność handlowa

działalność deweloperska

stacje paliw

inwestycje drogowe, materiały dla potrzeb 
drogownictwa

Zwolnienie NIE DOTYCZY:



ZWOLNIENIA PODATKOWE

Pomoc de minimis – ograniczenia 

Wartość zwolnienia od podatku od 
nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis uzyskanej przez podmiot w okresie 
trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 

200 tys. euro 
(w przypadku sektora transportu drogowego 

towarów – 100 tys. euro)



PODATKI LOKALNE W AUGUSTOWIE

Obecny podatek od nieruchomości to:
• grunt pod działalność gospodarczą – 0,88 zł/m2

• budynki lub ich części – 22,07 zł/m2
• budowle – 2% ich wartości

Podatek od nieruchomości od budynków i gruntów dla mieszkańców
i przedsiębiorców został utrzymany na tym samym poziomie, 

na jakim był pobierany przez ostatnie 3 lata.



Prosimy o wypełnienie 
ankiety

Dziękuję za uwagę!


