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W nawiązaniu do Państwa pisma (z dnia 7 maja 2020 r. dot. rozważenia podjęcia działań
ratunkowych dla sektora VtŚt, który odczuwa skutki ekonomiczne zaistniałej pandemii, poniżej

preedstawiam działania podjęte przez Miasto Gorlice:

Na wniosek Burmistrza Miasta GorIice, Rada Miasta na zwołanej w dniu 10 kwietnia 2o2o

r.

nadzwyczajnej sesji podjęta dwie uchwafy:

1, Uchwała Nr 257XVlll/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 10 kwietnia 2O2a r.
przedłużenia terminów płatnościrat podatku od nieruchomości.

w

sprawie

Terminy zapłaty rat podatku od nieruchomości przypadających w kwietniu, maju i czerwcu
2O2O r. przedłuzono odpowiednio do dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 3O września2o2O r. dla tych
przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynnościfinansowej na skutek spadku
obrotów gospodarczych związanych z epidemią COV!D-19;

2. Uchwała Nr 258/XVlul2a2o Rady Miasta Gorlice z dnia 10 kwietnia 2o2o r. $śprawie
okreŚlenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom pr wadzącym
dziatalnośćgospodarczą ulg w spłacie należnościpieniężnych z tytułu oddania nieruchomcści
w najem, dzierżawę lub uzytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemiczne
albo stanu epidemii COVOD-19.
Uchwała określiłaszczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania podmiotom prowadrącym
działalnośćgospodarczą ul8 w ww. zakresie, które poniosły negatywne kansekwencje
ekonomiczne z powodu epidemii COV|D-19.

Dodatkowo na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 30 kwietnla 2020 r. Radni podjęli uchwatę
pzedtoŻony przez Burmistrza Mlasta Gorlice w sprawie obniżenia stawki podatku od środków
transpońowych dot. autobusów, do kwoty \a0 zł, w związku z powyższym niższa stawka będzie
obowiązywać od 1 maja 2020 roku.
JednoczeŚnie informujĘ, że ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 20L9 poz. 900 ze zm.} daje możliwośćBurmistrzowi Miasta udzielenia

indywidualnego wsparcia podatnikom w postaci:
odroczenie terminu płatnościpodatku lub rozłożenie zaptaty podatku na raty,
odroczenie lub rozlożenie na raty zapłaty zaleglości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę,
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umorzenie w calościlub w częścizaleglości podatkowych, odsetek za zwłokę lub oPłatY
prolongacyjnej.

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu za 2O2O r. informuję, Że na podstawie art.

15j ustawy z dnia 2 marca

r, o

szczególnych rozwiązaniach związanYch
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19, innych chorób zakaŹnYch oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z2aża poz.374 ze zm.|, przedłuŻono
termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego uŻytkowania gruntów,
o której mowa w art. 71 ust. 1_ ustawy o gospodarce nieruchomoŚciami do 30 czerwca 2aŻa r.

2O2O

Zastrzeżono, że termin ten może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Ministra właŚciwego
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Jednocześnieinformuję,

że użytkownicy wieczyści mający problemy z

uregulowaniem

ww. opłaty, którzy ponieślinegatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii
covlD_19 mogą wnioskować o jej umorzenie, odroczenie lub rozłoŻenie na ratY
na podstawie zapisów uchwały wymienionej w pkt 2 niniejszego pisma,

j.3
odnosząc się do pkt 5 państwa pisma, chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 Poz.
2ato ze zm.) przedsiębiorcy mogą korygować deklaracje o wysokoŚci opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres w ktorym tych odpadów nie wytwarzali.

7aznaczam, że z każdej z ww. formy pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy jak i Pozostali
podatnicy, którzy wystąpią o to ze stosownym wnioskiem, a ich sprawa będzie rozpoznawana
indywidualnie.
Chcę również podkreślić,że powyższe formy wsparcia nie wyczerpują zakresu niezbędnej pomocy
dla przedsiębiorców, którą zaoferować chce Miasto Gorlice. Opracowujemy bowiem kolejne
propozycje dotyczące możliwościzwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomoŚci, PrzY
czym biorąc pod uwagę racjonale gospodarowanie ograniczonymi środkami budżetu Miasta
zwolnienia takie powinny być dokonywane po wnikliwej analizie sytuacji każdego podmiotu, który
zwróci się do Urzędu o wsparcie, tak aby pomoc publiczna trafiła tam, gdzie rzeczywiŚcie jeSt ona
potrzebna i gdzie się faktycznie należy,
na

Niezależnie od powyższego podkreślam, żQ pozostajemy niezmiennie otwarci
poszukiwanie wszelkich możliwościpomocy gorlickim przedsiębiorcom, które p us tają

w zakresie mozliwoŚci i kompetencji samorządu,
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