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Agnieszka Konieczna 
Radna Rady Miasta Kalisza 

W związku ze złożoną interpelacją z  dnia 9 kwietnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy 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, informuję uprzejmie
że  w  związku  ze  stanem  epidemicznym  w  kraju  wprowadziłem   pakiet  pomocowy  dla
przedsiębiorców,  którym  epidemia  utrudnia  lub  uniemożliwia  prowadzenie  działalności.
W ramach powyższego można złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od
nieruchomości  oraz  podatku  od  środków  transportowych  jak  również  ubiegać  się  o  ulgi
w  czynszach  w  miejskich  lokalach,  wynajętych  na  potrzeby  działalności  gospodarczej.
Szczegóły  pakietu  pomocowego  znajdują  się  na  stronie:  https://www.kalisz.pl/dla-
mieszkanca/aktualnosci/oslona-dla-przedsiebiorców.

Do  dnia  dzisiejszego  wpłynęło  do  mnie  ok.  50  indywidualnych  wniosków,
dotyczących  udzielenia  ulg  w  spłacie  należności  podatkowych  (umorzenie,  odroczenie,
rozłożenie na raty) w drodze decyzji,  na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa.
Wnioski  te  są  weryfikowane,  a  podatnicy  wzywani  do  uzupełnienia  braków formalnych,
ponieważ obowiązujące przepisy nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów o pomocy
publicznej, a to jest związane ze składaniem konkretnych dokumentów. 

Ponadto,  aby  nie  obciążać  przedsiębiorców  dodatkowymi  kosztami  z  tytułu
udzielonych ulg,  przedłożyłem projekt,  a  Rada Miasta  Kalisza w dniu 3 kwietnia  podjęła
uchwałę zmieniającą  uchwałę  w sprawie wprowadzenia  opłaty prolongacyjnej.  W oparciu
o  zapisy  tej  uchwały,  nie  nalicza  się  opłaty  prolongacyjnej  w  przypadku  odroczenia  lub
rozłożenia  na  raty  płatności  podatków  lokalnych.  Nienaliczanie  opłaty  będzie  dotyczyło
decyzji  o  udzieleniu  pomocy,  które  zostaną  wydane  na  wniosek  złożony  w  okresie
obowiązywania  stanu  epidemii  lub  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  30  dni  po  ich
odwołaniu. 

 

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/oslona-dla-przedsiebiorc%C3%B3w
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Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Mając  na  względzie  dbałość  także  o  budżet  Miasta  Kalisza,  biorąc  pod  uwagę
wcześniej  wprowadzone  przez  Radę  Miasta  zwolnienia,  w  tym  z  tytułu:  remontu  ścian
zewnętrznych  i  dachu,  nowo  wybudowanych  budynków  lub  ich  części  czy  utworzenia
nowych miejsc pracy, które są kontynuowane w  roku bieżącym i w latach następnych oraz
zwolnienie,  z  którego  będą  korzystali  podatnicy  od  2021  r.,  z  związku  z  podłączeniem
budynku do odnawialnych  źródeł  energii,  obecnie  przygotowywany jest  projekt  uchwały,
w oparciu  o  art.  15q ustawy z  dnia  31 marca  2020 r.  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.  Zostanie  on  przedłożony  w  terminie  umożliwiającym  jego  podjęcie  na
najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza. 
 Według  mojej  wiedzy  inne  miasta  będą  wprowadzały  podobne  rozwiązania
przedłużające terminy płatności podatku od nieruchomości. 



Kalisz, dnia 09 kwietnia 2020 roku
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

Sz.P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACIA
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoŚci

na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

W zwiqzku z wejściem w iycie rozporuądzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epideniii' kaliskie

firmy ogtantczyły swoje fuŃcjonowanie, a nięktóre z nich w ogóle zawiesiły działa|ność,

głośno jest także o zwolnieniach pracowników, a w przyszłości - właściciele chcą zaptzestać

prowadzenia działa|ności gospodarczej. Firmy mają wieloletnie tradycje, a co Za tym idzie

doskonałe produkty Zflanę na całym świecię.

Mając na uwadze ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiqzaniach

zwtązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa|czaniem CoVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sy.tuacji kryzysowych, która daje Radom Gmin roŻne

uprawnienia, na|eŻy wyciągnąć do przedsiębiorców tzw. 
''pomocną dłoń'' i zastosowaó

rozsądne rozwiqzania. Powinniśmy bowiem ponad wszystko wa|czyÓ o miejsca pracy dla

Kaliszan !

Kaliscy przedsiębiorcy Są w bardzo trudnej i szczegó|nej sy.tuacji. Muszą regulowaó

opłaty do ZUS i US na bieżąco, kred1.ty muSZą byó spłacane. Pragnę zauwazyÓ, że firmy

znacznie ograticzyły wynagrodzenia pracowników, a niektóre wysłały zatrudnione osoby na

urlop wypoczynkowy bądź tzw. postojowe.

Zwracam się do Pana Prezydenta Miasta Kalisza oraz Rady Miasta o udzielenie

pomocy kaliskim przedsiębiorcom. ochrona miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej

naszych przedsiębiorców to cel podstawowy w przeciwdziałaniu kryzysowi, który niedługo

nas dotknie.



Wsparcie, jakie można zaoferować przedsiębiorcom' wynika z ań.15 p Ustawa z
dnia 2 marca 2020 r. Dz.U. 2020 poz,374

PowŻsza ustawa umożliwia podjęcie uchwały, by za część roku 2020 zwolnió

przedsiębiorców z ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Kalisza.

Ka1iskim grupom przedsiębiorców, których płynnoŚó finansowa uległa pogorszeniu w

zwiapku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-l9, a

którym zaleŻy na utrzymaniu miejsc pracy swoich pracowników, taka forma pomocy moze

być niezbędna.

W zwirykl z powyŻszym, bardzo proszę Pana Prezydenta Miasta Kalisza o

przeanalizowanie budżetu miasta na rok 20f0 i przygotowanie stosownych procedur dla

przedsiębiorcÓw oraz przedstawienie Radzie Miasta Kalisza uchwały dającej możliwośó

udzielęnia pomocy przedsiębiorcom w tym trudnym okresię .

Jednocześnie apeluję do wszystkich radnych Rady Miasta Kalisza o pochylenie się na

problemami mieszkańców i poparcie projektów pomocowych ważnych dla mieszkańców w

okresie epidemii.

Zv,,yrazami szacunku,
Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza
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