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Stopnica 

 

PETYCJA 

 Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 roku o petycjach składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję 

zmianę prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla 

przedsiębiorców w następującym zakresie: 

1) podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienie z podatku od nieruchomości: 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu 

odpowiednich przepisów. Zwolnienie powinno obowiązywać przez okres 

6 miesięcy rozpoczynając od kwietnia 2020 roku, 

2) podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienie z opłaty targowej przez mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu odpowiednich przepisów. 

Zwolnienie powinno obowiązywać przez okres 6 miesięcy rozpoczynając od 

kwietnia 2020 roku, 

3) podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa 

drogowego w celach handlowych. Zwolnienie powinno obowiązywać przez 

okres 6 miesięcy rozpoczynając od kwietnia 2020 roku, 

4) obniżenia o 50% czynszu dzierżawnego dzierżawców nieruchomości 

komunalnych, którzy prowadzą na tym terenie targowisko, jak również 

umorzenia tego czynszu w przypadku braku prowadzenia działalności przez 

targowisko. Ulga powinna obowiązywać przez okres 6 miesięcy 

rozpoczynając od kwietnia 2020 roku, 

5) zwolnienia najemców, dzierżawców i użytkowników mienia komunalnego 

z czynszu na okres trzech miesięcy rozpoczynając od kwietnia 2020 roku, 

jak również obniżenia stawek czynszu o 50% na okres 3 miesięcy 

rozpoczynając od lipca 2020 roku, 

6) odroczenia lub rozłożenia na raty podatku od środków transportowych 

przedsiębiorcom, którzy odnotowali spadek obrotów, 

7) wprowadzenia programu pozwalającego umorzyć lub rozłożyć na raty 

zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności czynszowych za marzec 

2020 roku mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. 

 



 

 

UZASADNIENIE  

 

Dyspozycja art. 15p o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, może dokonać zwolnienia 

z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nadto, zgodnie z przepisami dotyczącymi stawek podatków i opłat lokalnych 

właściwa do ustalenia ich wysokości jest rada gminy. Organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego może zaś podjąć decyzję o odroczeniu lub rozłożeniu na 

raty należności podatkowych, jak również zawiera umowy dotyczące mienia 

komunalnego. Z kolei art. 15zzzf i 15 zzzg ww. ustawy umożliwia umorzenie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty przysługującej jednostkom samorządu 

terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym należności cywilnoprawnych. 

Obecnie wprowadzane są przez rząd, jak i przez licznych pracodawców działania, 

które biorą za cel ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

wpływają niekorzystnie na prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez 

wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w określonym 

miejscu, ograniczenie możliwości poruszania się, jak również objęcie kwarantanną 

coraz większej liczby osób i wielokrotnie powtarzane zalecenie pozostania w domu. 

Niniejsze czynności wprost przekładają się na obniżenie osiąganych przychodów 

przez przedsiębiorców, jak również na ich odroczenie w czasie. Okoliczność ta 

automatycznie przekłada się na płynność finansową, a z czasem może spowodować 

to całkowitą jej utratę. 

W związku z tym, iż budżet gminy oparty jest w głównej mierze na wpływach 

z podatków dochodowych w interesie jednostek samorządu terytorialnego jest, 

aby płatnicy tych podatków prowadzili nadal działalność. Niezwykle skąpe 

rozwiązania rządowe nie zahamują kryzysu gospodarczego, który zagraża 

tysiącom polskich firm i milionom pracowników. W tej sytuacji każde zmniejszenie 

kosztów stałych przedsiębiorstwa może decydować o jego dalszych losach. Koszty, 

których dotyczy petycja są niezależne od uzyskania dochodu i bez zmiany stanu 

prawnego muszą je ponosić nawet przedsiębiorcy, którzy nie mogą prowadzić 

działalności.  

W chwili obecnej nie można przewidzieć, jak długo potrwają wprowadzone przez 

rząd ograniczenia i zakazy. Dlatego wnioskuję o półroczny okres zwolnienia 

z podatków który pozwoli lokalnym przedsiębiorcom przetrwać nie tylko stan 

epidemii, jak również okres po jego zniesieniu i pomoże odzyskać płynność 

finansową.  

 

 



 

 

Zdaję sobie sprawę z tego, iż tak szeroki system ulg i zwolnień spowoduje 

zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, jednak podjęcie tych działań jest 

konieczne, aby nasz region nie stał się ośrodkiem wysokiego bezrobocia i biedy. 

Każda ulga dla przedsiębiorców oznaczać może uratowanie zakładu i miejsc pracy. 

Gmina zaś w tym przypadku powinna zamrozić dokonywanie wydatków 

publicznych poza niezbędnymi dla jej funkcjonowania. 

Liczę, że w poczuciu odpowiedzialności za rozwój wspólnoty lokalnej władze naszej 

gminy uwolnią od obciążeń lokalnych przedsiębiorców. 

 

 

      Z poważaniem 


