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INTERPELACJA 9 

W związku z zaistnieniem wyjątkowej i nieprzewidzianej sytuacji w postaci 
pandemii koronowirusa COVID- 19 w skali światowej, a co za tym idzie powstanie 
szeroko pojętej zapaści gospodarczej, w imieniu środowiska zgierskich 
przedsiębiorców zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie natychmiastowych 
działań mających na celu minimalizację strat w obecnej rzeczywistości. 

Zastój i osłabienie gospodarki spowoduje ogromne problemy finansowe 
zgierskich firm, a w następnej kolejności zatrudnionych w nich pracowników. W trosce 
o zachowanie dotychczasowego zatrudnienia i uniknięcie wielu ludzkich tragedii, 
wnioskuję o wprowadzenie regulacji mających na celu zwolnienie z opłat podatku 
od nieruchomości oraz opłat z tytułu najmu lokali w zasobach Miasta Zgierza 
,które wynajmowane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dla 
firm z terenu miasta Zgierza na okres najtrudniejszych i niepewnych 3 miesięcy. 
Warunkiem uzyskania zwolnienia z powyższych opłat w stosunku do kasy Miasta 
Zgierza będzie utrzymanie zatrudnienia w firmach do końca roku 2020 na 
poziomie stanu na dzień 29.02.2020 r. 

Powyższe działania mają na celu nie tylko zapewnienie płynności 
finansowej 
zgierskich przedsiębiorstw, ale również w dalszej perspektywie zapewnienie wpływów 
do kasy miasta Zgierza z tytułu podatków CIT i PIT oraz podatków lokalnych od 
firm, które będą mogły nadal istnieć i działać na rynku zgierskim, zmniejszając w 
ten sposób wskaźnik bezrobocia. 

Brak podjęcia jakichkolwiek działań ze strony Pana Prezydenta może 
doprowadzić w bardzo krótkim czasie do likwidacji wielu firm znajdujących się na 
terenie miasta Zgierza, a co za tym idzie zwolnień pracowników, którzy z kolei 
staną się beneficjentami świadczeń socjalnych w trudnej sytuacji życiowej, co 





pogorszy stan finansów miasta w o wiele większym wymiarze w stosunku do braku 
przychodów wynikających czasowych zwolnień z podatków lokalnych od firm 
spełniających w.w kryteria. Upadek firm połączony ze zwiększeniem bezrobocia to 
rónież wzrost 

patologi społecznych w trudnych do oszacowania rozmiarach. 
Mając powyższe na względzie liczę na przychylne rozpatrzenie interpelacji z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców Zgierza. 

Z poważaniem 

Krzysztof Karasiński 
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Zgierz, dnia 30 kwietnia 2020 
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Krzysztof Karasiński 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 08 kwietnia 2020 r., data wpływu 14.04.2020 r., 

dotyczącą zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu najmu lokali w zasobach 

Miasta Zgierza, które wynajmowane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej informuję, 

co następuje: 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 w dniu 21 kwietnia 

2020 r. podjęte zostały uchwały w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorców będących 

podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz. Podstawą prawną 

podjętych uchwał jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15p i 15q ustawy). 

Na mocy uchwały Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwolniono 

z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 roku, w zakresie gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców będących 

podatnikami podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epide.mi-r(E>zvlJ. poz. 697). W celu skorzystania z pomocy na podstawie tej uchwały przedsiębiorca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą informacji lub deklaracji podatkowej uproszczonego 

foro^^^mformacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
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Uchwałą Nr XIX/252/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

wprowadzono środek o charakterze generalnym, pozbawiony znamion pomocy publicznej. 

Na podstawie tej uchwały każdy przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z epidemią (wymagane jest jedynie złożenie prostego oświadczenia) otrzymuje 

przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Niezależnie od wyżej wymienionych form wsparcia każdy przedsiębiorca może także zwrócić się 

do organu podatkowego z indywidualnym wnioskiem o ulgę podatkową na podstawie art. 67a § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęta została uchwała Rady Miasta Zgierza w sprawie 

odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miasto Zgierz 

lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem przedsiębiorcom 

i organizacjom pozarządowym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Z uwagi na fakt, iż sytuacja związana z epidemią z powodu COVID-19 dynamicznie się zmienia 

w chwili obecnej nie jestem w stanie przewidzieć jak będzie kształtować się płynność finansowa 

przedsiębiorców w kolejnych miesiącach. Możliwości udzielenia dalszego wsparcia dla tej grupy 

podmiotów będą na bieżąco analizowane. 


