
UCHWAŁA NR 62/2019 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 30 maja 2019 r.  
 

w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji 
 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Popiera się stanowisko Burmistrza Miasta Rydułtowy w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji. 

2. Treść niniejszej uchwały wraz z ze stanowiskiem przekazuje się do Minister Przedsiębiorczości 

i Technologii. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  
 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 
 



 
 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku  

nr 62/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 
 
 

 
Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy 

dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy 

publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji Miasto Rydułtowy 

jest jednym z 122 miast średnich tracących funkcje społeczno — gospodarcze. Ustawa ta daje firmom  

dodatkowe preferencje z tytułu inwestowania na terenie gminy oraz w gminach sąsiednich — m.in. 

obniża kryteria ilościowe dla dużych firm, finansowe wymagania z 100.000.000 zł do 10.000.000 zł, co 

stanowi rzeczywistą pomoc i ukierunkowanie dla wyboru miejsca realizacji nowych inwestycji. 

Zapis w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z dn. 10 maja 2018 r. w art. 3 mówi: 

„Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania 

niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż”. W przypadku 

Rydułtów występuje złoże węgla kamiennego nr 18592 ze statusem R- złoże rozpoznane szczegółowo 

niemalże całkowicie wyklucza możliwość wsparcia inwestycji na terenie Rydułtów oraz w części 

sąsiadujących gmin (większość powierzchni gminy Gaszowice, Radlin, część gminy Lyski, Pszów, 

Wodzisław Śląski, Rybnik). Powstaje zatem paradoks — strefowa pomoc publiczna nie może być 

udzielona w gminie, która została wskazana jako ponadprzeciętnie wymagająca tego wsparcia. 

Można prowadzić do konkluzji, że jedyną działalnością jaka ma prawo bytu w gminie to eksploatacja 

węgla kamiennego, co skazuje Rydułtowy na niemożność wyrwania się z kręgów historycznych  

i ciążących na gminie warunków. Zatem w kwestii restrukturyzacji przemysłowej w regionie cały 

ciężar przejścia z przemysłu eksploatacyjnego na nowe gałęzie gospodarki spada na potencjalnego 

inwestora.  

Dla gminy Rydułtowy rozpoczęcie eksploatacji na tym obszarze nigdy nie było priorytetem dla 

rozwoju gospodarczego, jednocześnie gmina podejmuje duże wysiłki wsparcia innych przemysłów.  

W związku z powyższym na terenie miasta Rydułtowy powstała strefa aktywizacji gospodarczej, jaką 

jest Strefa rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. W rejonie Strefy Gospodarczej w Rydułtowach 

zlokalizowane są tereny inwestycyjne, oferujące potencjalnym inwestorom nieruchomości 

kompleksowo uzbrojone w sieć drogową, infrastrukturę energetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną, 



sieć gazowniczą, oświetlenie terenu oraz parkingi. Miasto stara się przyciągnąć nowych inwestorów. 

Jedną z propozycji wsparcia jest uchwała Rady Miasta z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową 

lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenach produkcyjno-

usługowych w Rydułtowach. Uchwała ta wprowadza zwolnienia z podatku od budynków i budowli dla 

tych przedsiębiorców, którzy zrealizują nową inwestycję i utworzą nowe miejsca pracy. Zwolnienia  

z podatku mogą sięgać nawet 10 lat. 

Brak wsparcia to duża przeszkoda w rozwoju gminy, w rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz nowych gałęzi przemysłu. Pojawienie się w Rydułtowach dodatkowej szansy na 

wsparcie jest bardzo potrzebne dla dywersyfikacji lokalnej gospodarki oraz dania szansy ludziom - 

również młodym — na znalezienie pracy w innym przemyśle niż górnictwo. 

W regionie i samych Rydułtowach jest bardzo duża ilość firm, które mogłyby skorzystać  

z pomocy publicznej dając duży impuls rozwojowy dla gminy. Miasto Rydułtowy zdaje sobie sprawę  

z kwestii istnienia zdegradowanych terenów, które wymagają rekultywacji i rewitalizacji. Jednakże 

brak pomocy blokuje możliwości przeprowadzenia konkretnych działań, budowania nowej 

infrastruktury a co za tym idzie — blokuje się nowe inwestycje mające na celu ożywienie innych 

gałęzi przemysłu. 

Postulatem Miasta Rydułtowy jest zatem prośba o wykreślenie z ustawy o wspieraniu 

nowych inwestycji z dn. 10 maja 2018 r. art. 3 o brzmieniu „Wsparcie nie może być udzielone 

w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, 

z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż” blokującego rozwoju gminy Rydułtowy. 

 
 

  
 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 


