


I. WSTĘP

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  
a następnie wprowadzeniem  stanu epidemii wiele osób z terenu naszej gminy prowadzących działalność 
gospodarczą, liczni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które wskutek wprowadzenia w/w stanów utraciły pracę, 
znalazło się w trudnej sytuacji bytowej.

Wynikające z wprowadzenia powyższych stanów ograniczenia, w tym całkowite zakazy prowadzenia 
określonego rodzaju działalności, skłaniają przedsiębiorców do ograniczenia swojej działalności, jej zawieszenia 
bądź całkowitego zaprzestania, a co za tym idzie również do zwalniania pracowników.

W trosce o dobro naszych mieszkańców i przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
naszej gminy, Wójt Gminy Długołęka zdecydował o wprowadzeniu programu pomocowego, skierowanego do 
wszystkich przedsiębiorców - osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, organizacji 
pożytku publicznego a także dla pozostałych mieszkańców gminy Długołęka. 

Celem planowanych działań jest złagodzenie wpływu kryzysu epidemicznego na naszych przedsiębiorców  
i mieszkańców oraz ochrona lokalnego rynku pracy.

II. FORMY WSPARCIA

1. Dla Dzierżawców i Najemcy nieruchomości  gminnych

1.1 Program zakłada obniżenie do 1 zł plus należny podatek Vat, czynszów najmu i dzierżawy w stosunku do  
przedsiębiorców prowadzących w nieruchomościach, stanowiących własność Gminy działalność objętą całkowitym 
zakazem jej prowadzenia zgodnie z rozporządzeniami:

1) Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w  sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 
poz. 433 ze zm.),

2) Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu  
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.),

3) Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566 ze zm.),

4) Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 658 ze zm.),

Ulga dotyczy m.in. działalności:

- polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,

- związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów  
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,



-  twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

-  związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,

-  związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,

-  związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu,

-  usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,

-  związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, 
klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

-  związanej z prowadzeniem usług hotelarskich,

- działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego 
zakwaterowania, a także prowadzenia bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Obniżenie czynszu dotyczyć będzie okresu od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 

Do skorzystania z powyższej ulgi konieczne jest złożenie wniosku do dnia 31.05.2020 r.

1.2 Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a nie są objęci zakazami prowadzenia działalności, wskazanymi  
w pkt 1.1, mogą złożyć wniosek o obniżenie czynszów najmu i dzierżawy  nieruchomości gminnych o 50%.  
Powyższe nie będzie dotyczyć dzierżawców gruntów rolnych, aptek oraz podmiotów leczniczych. Obniżenie czynszu  
dotyczyć będzie okresu od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Do skorzystania z powyższej ulgi konieczne jest złożenie wniosku do dnia 31.05.2020 r. Warunkiem skorzystania  
z ulgi jest złożenie oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych  
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

1.3 Zasady opisane w pkt 1 i 2  znajdą  odpowiednie zastosowanie także w przypadku dzierżawców i najemców 
lokali i pozostałych nieruchomości gminnych, znajdujących się w nieruchomościach oddanych w trwały zarząd 
gminnym jednostkom organizacyjnym ( np. sklepiki szkolne, stołówki, obiekty sportowe).

2. Dla podatników podatków lokalnych

2.1 W dniu 9.04.2020 r. Rada Gminy Długołęka podjęła uchwałę, na mocy której wszyscy podatnicy, którzy złożą 
wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących 
dochód Gminy Długołęka w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu 
nadzwyczajnego, ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie 
będą zobowiązani do uiszczenia opłaty prolongacyjnej, która stanowi swoistą „opłatę” za rozłożenie podatku na 
raty lub odroczenie terminu jego zapłaty. Dla przykładu jeżeli podatnik wnosi o rozłożenie na raty lub wyznaczenie 
nowego terminu płatności, to za ten okres liczone są odsetki w postaci opłaty prolongacyjnej, obecnie tzn. podczas 
gdy trwania epidemii, organ podatkowy nie pobierze tych odsetek.

 



2.2  Wójt Gminy Długołęka przedłoży Radzie Gminy także projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część 
roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Projekt ten, oparty na art. 15p 
ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), 
zakłada zwolnienie przedsiębiorców z  podatku od nieruchomości wymagalnego w miesiącach maj, czerwiec, lipiec 
2020 roku.

W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych zwolnienie dotyczyć będzie raty kwartalnej, wymagalnej w dniu 
15 maja 2020 r. zaś przypadku przedsiębiorców - osób prawnych zwolnienie dotyczyć będzie rat miesięcznych 
wymagalnych w dniach 15 maja, 15 czerwca i 15 lipca 2020 r.

Projektowane zwolnienie dotyczyć będzie przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, 
prowadzących na terenie gminy Długołęka działalność gospodarczą.

W przypadku:

1) prowadzenia na terenie Gminy działalności, która została czasowo ograniczona przepisem § 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658 ze zm.) - zwolnienie obejmie 100%  należności  
w podatku od nieruchomości za wyżej wymienione okresy,

2)  w przypadku pozostałych przedsiębiorców projekt zakłada, iż warunkiem skorzystania ze zwolnienia w wysokości 
50 % będzie pogorszenie  płynności finansowej podatnika w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Warunek pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 uważać się za spełniony w przypadku:

1) przedsiębiorców, będących osobami prawnymi, jeżeli stosunek środków pieniężnych, należności krótko-
terminowych oraz inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku wynosić mniej niż 1.

2)  przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, jeżeli wynik z działalności wg stanu na dzień 30.04.2020 r. jest 
mniejszy (zysk) / większy (strata) o 50% w stosunku do stanu na dzień 30.04.2019  r., przy czym w przypadku gdy 
działalność była prowadzona krócej niż 1 rok do porównania przyjąć należy dwa miesiące poprzedzające miesiąc 
złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach.

Powyżej opisany projekt będzie procedowany na sesji w dniu 30.04.2020r. i w przypadku jego uchwalenia będzie 
dotyczyć podatków, których termin płatności przypadnie począwszy od miesiąca maja 2020 r.



2.3 Niezależnie od powyższych ulg, które oparte są na szczególnych przepisach związanych ze stanem epidemii, 
podatnicy podatków lokalnych (w tym podatku nieruchomości i od środków transportowych) mogą składać wnioski 
o udzielanie ulg podatkowych  w trybie przepisów Ordynacji podatkowej. Wskazać należy, iż ulgi te będą stosowane 
w pierwszej kolejności wobec podmiotów objętych zakazami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, wynikającymi z przepisów  wymienionych w pkt 1 Programu.  Przepisy w art. 67a Ordynacji podatkowej 
przewidują następujące rodzaje ulg dla podatników:

1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Udzielenie powyższych ulg wymaga każdorazowo złożenia wniosku podatnika. Złożenie wniosku o zastosowanie 
ulgi uznaniowej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

III. UDZIELANIE INFORMACJI I KONTAKT

Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które 
adresowane są do Gminy Długołęka, załatwiane są telefonicznie lub mailowo.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy czekają na przedsiębiorców pod numerami 
telefonów: 71 3230259 (czynsze), 71 3230262 (podatki).

IV. FINANSOWANIE  PRZEDSZKOLI

Wójt Gminy Długołęka informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty ustalanie wysokości i przekazywanie z budżetu gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli odbywa się na 
dotychczasowych zasadach, tj. co miesiąc wypłacana jest dotacja na każde dziecko, które jest zapisane do danego 
przedszkola w niezmienionej wysokości.

Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Długołęka wskazuje, że w trosce o swoich mieszkańców oraz  
utrzymanie rynku pracy Gmina Długołęka w dalszym ciągu finansuje miejsca w przedszkolach niepublicznych na 
swoim terenie, pomimo iż dzieci nie uczęszczają do placówek. Pozwoli to zapewnić ciągłość funkcjonowania tych 
jednostek, a dzięki podjętym działaniom rodzice mogą być spokojni o to, że po powrocie do stanu sprzed epidemii, 
w dalszym ciągu będzie czekało na ich dziecko miejsce w przedszkolu niepublicznym. 


