ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ
ŁÓDZKĄ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ S.A.

1. Progi minimalnych deklarowanych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
wyznaczające wartości procentowe stanowiące podstawę do określenia stawki opłaty za
usługi świadczone przez ŁSSE należnej za cały okres obowiązywania decyzji o wsparciu
Progi minimalnych deklarowanych kosztów
kwalifikowanych nowej inwestycji

Wartości procentowe stanowiące podstawę
określenia stawki Opłaty za usługi ŁSSE za
cały okres obowiązywania decyzji o wsparciu

poniżej 10.000.000 PLN

3,55%

od 10.000.000 PLN

3,10%

od 25.000.000 PLN

2,65%

od 50.000.000 PLN

2,20%

od 75.000.000 PLN

1,75%

od 100.000.000 PLN

1,30%

od 250.000.000 PLN

0,80%

2. Algorytm określający wysokość miesięcznej stawki Opłaty za usługi świadczone przez
ŁSSE
Obliczenie stawki bazowej miesięcznej opłaty następuje wg wzoru:

𝑲=

𝑿𝒏 ∗ 𝑵
𝒕

Gdzie:
K – bazowa miesięczna stawka opłaty za usługi świadczone przez ŁSSE,
N – wartość minimalnych deklarowanych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
Xn – wartości procentowe stanowiące podstawę określenia stawki Opłaty za usługi ŁSSE za cały okres
obowiązywania decyzji o wsparciu,
t – okres obowiązywania decyzji o wsparciu wyrażony w miesiącach.
3. Korekta wysokości opłaty
Opłatę (stawkę) bazową wyliczoną na zasadach opisanych w pkt 2 obniża się o wskazaną poniżej
liczbę punktów procentowych, w przypadku gdy spełnione są następujące kryteria:

Kryterium
Inwestycja będzie dotyczyć:
- produkcji lub świadczenia usług o innowacyjnym charakterze
(innowacja produktowa, technologiczna lub procesowa – potwierdzona
opinią specjalistyczną), lub
1.
- produkcji lub świadczenia usług w obszarze OZE
(odnawialne źródła energii), lub
- świadczenia usług B+R, lub
- realizacji działalności B+R na potrzeby własne przedsiębiocy
W ramach nowej inwestycji przedsiębiorca zadeklaruje zatrudnienie co
najmniej:
a) 50 nowych pracowników
b) 75 nowych pracowników
2.
c) 100 nowych pracowników
d) 150 nowych pracowników
e) 200 nowych pracowników
f) 250 nowych pracowników

Obniżka

10 punktów %

a)
b)
c)
d)
e)
f)

4 punkty %
6 punktów %
8 punktów %
12 punktów %
16 punktów %
20 punktów %

3. Inwestor jest średnim przedsiębiorcą

15 punktów %

4. Inwestor jest małym przedsiębiorcą

25 punktów %

5. Inwestor jest mikro przedsiębiorcą

30 punktów %

Ustala się, iż maksymalne obniżenie stawki bazowej nie może przekroczyć 35 punktów procentowych.
W przypadku inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku, na których
przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia strefowego i gdzie uiszcza
opłatę za usługę administrowania strefą na podstawie umowy zawartej z Zarządzającym ŁSSE,
przedsiębiorca w okresie obowiązywania ww. umowy uzyskuje bonifikatę w wysokości 50% miesięcznej
stawki bazowej określonej na podstawie zasad przyjętych w planie rozwoju inwestycji.
Minimalne deklarowane koszty kwalifikowane określone w walucie obcej zostaną przeliczone
na złotówki (PLN) zgodnie z kursem średnim NBP z dnia wydania decyzji o wsparciu.
Wysokość opłat ulegać będzie zmianie raz w roku w oparciu o ogłoszony przez Prezesa GUS średni
roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. Zmiana
następować będzie ze skutkiem od 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego.

