


PODATKI lokalne

Wydział Podatków

Przedłużenie mikro i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności podatku od 
nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do 30 września 
2020 r. 
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PODATKI lokalne
Wydział Podatków

• Zniesienie opłaty prolongacyjnej. Stawka tej opłaty wynosi połowę stawki odsetek za zwłokę i jest 
naliczana w przypadku odroczenia terminu płatności podatków lokalnych lub rozłożenia na raty (m.in. od 
nieruchomości, od środków transportowych)

• Rozłożenie na wniosek podatnika zaległości podatkowych:

dla mikro i małych przedsiębiorców

• 6 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń-kwiecień 
2020 r. spadły od 25 do 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

• 12 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń-kwiecień 
2020 r. spadły więcej niż 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
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PODATKI lokalne

Wydział Podatków

Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
za okres marzec – kwiecień 2020r., mikroprzedsiębiorców, których 
działalność została ograniczona i którym przychody w czasie stanu 
epidemii spadły więcej niż 50% w stosunku do terminów określonych w 
specustawie. Dotyczy podmiotów które na dzień 31 grudnia  2019 r. nie 
miały zaległości podatkowych

1.3



PODATKI lokalne
Wydział Podatków

dla mikro i małych przedsiębiorców

• Egzekucja administracyjna – nie będą podejmowane czynności 
egzekucyjne do czasu 30 dni po ustaniu stanu epidemii.

Dotyczy to zaległości powstałych po 8 marca 2020 r. i odnosi się przedsiębiorców, których 
działalność została ograniczona. 

Dotyczy podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych. 
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WIECZYSTE

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

• Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zapłaty opłaty rocznej za rok 2020 
z tytułu użytkowania wieczystego dla wszystkich 
użytkowników wieczystych

• Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zapłaty rocznej opłaty 
przekształceniowej za 2020 r. dla wszystkich zobowiązanych do jej zapłaty

2

UŻYTKOWANIE 



LOKALE UŻYTKOWE dla przedsiębiorców

MZZL

• Umorzenie / rozłożenie na raty zaległości powstałych 
za okres od 8 marca 2020 r. do ostatniego dnia miesiąca, w 
którym ustał stan epidemii (proporcjonalnie do spadku obrotów 
przedsiębiorców posiadających na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie nie 
większe niż jednomiesięczne)

• Zmiana terminu płatności czynszu począwszy od 
miesiąca kwietnia do 30 dnia po zakończeniu stanu epidemicznego 
(dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną oraz pozostałych 
podmiotów, na wniosek, po zaprzestaniu działalności)
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wynajmujących lokale użytkowe z zasobów gminy



ogródki gastronomiczne za 1 gr

• Od 15 kwietnia do końca 2020 r. 
1 grosz netto za m2

czynszu za dzierżawę pod ogródki

Wydział Dróg

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
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Polityka wobec opłaty
za zezwolenie alkoholowe
• w przypadku ubiegania się o przedłużenie 

zezwolenia i trudności z uzyskaniem dokumentów z  
SANEPIDU wydział będzie wydawał decyzje wydłużające 
termin obowiązywania zezwoleń

Wydział Rozwoju i 
Przedsiębiorczości
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ZAKAZU handlu w niedzielę
,,NIE” dla zniesienia 

• Dla dobra gastronomii, kultury i rozrywki
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OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI

Wydział Ekologii

• Możliwość złożenia deklaracji 
,,zerowej” o wysokości opłaty za miesiąc, w 
którym nie były wytwarzane odpady komunalne

dla przedsiębiorców
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dofinansowania dla 

Powiatowy 
Urząd Pracy

W przypadku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19

PRZEDSIĘBIORCÓW

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne 

• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
fizycznemu, niezatrudniającemu pracowników

• Udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowych pożyczek na pokrycie 
bieżących kosztów działalności gospodarczej do 5 tys. zł
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przesunięcie
UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Wydział Planowania 
Przestrzennego
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zostań LOKALNYM
Kampania

gospodarczym
PATRIOTĄ

Wydział Kultury i 
Promocji
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,,zastrzyk” INWESTYCYJNY

Wydział 
Inwestycji
Miejskich

• Wpompowanie od 50 do 100 mln zł w 
postaci przetargów w rynek lokalny na 
inwestycje infrastrukturalne 
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ciągłości INWESTYCYJNEJ

Wydział 
Inwestycji
Miejskich

oraz obsługi inwestora
• Ułatwienie pracy przedsiębiorstwom w planowaniu pracy po 

zakończeniu epidemii
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zapewnienie

Wydział 
Rozwoju i
Przedsiębiorczości



błyskawiczny ZAKUP AMBULANSU
respiratorów i sprzętu medycznego

Szpital Miejski 
w Sosnowcu
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programy 
POLITYKI ZDROWOTNEJ

• Odroczone terminy składania wniosków
• Wznowienie składania wniosków programu 

30 dni od zakończenia stanu epidemii

Wydział
Zdrowia
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Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4
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ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
rekrutacja, zapisy i nabór

• Wydłużona część terminów w postępowaniu rekrutacyjnym w 
szkołach i przedszkolach

• Rekrutacja do żłobka przesunięta na 1 czerwca. W przypadku zawieszenia 
działalności (zamknięcia)  żłobka lub klubu dziecięcego, z przyczyn za które żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, a które wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w żłobku lub 
klubie dziecięcym będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym placówka nie świadczyła 
usług. Nadpłata zostanie zaliczona na poczet rozliczenia kolejnego miesiąca, w którym placówka 
wznowi działalność. 

wydziały Edukacji i 
Polityki Społecznej
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DZIAŁANIA promocyjne
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

• Promocja prowadzona będzie w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych.

Wydział
Edukacji
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Zielone szkoły
• będą organizowane za zgodą rodziców

Wydział
Edukacji
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sprawy komunikacyjne
• Wydłużenie 180 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu 

sprowadzonego z Państwa UE oraz wydłużenie do 180 dni terminu 
zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego

• Odłożony w czasie do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii 
obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich i 
psychologicznych kierowców wykonujących zadania z ustawy o 
transporcie drogowym

• W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do badań 
wstępnych i kontrolnych umożliwienie tego badania przez innego 
lekarza na okres tymczasowy

• Uruchomiono Specjalny numer telefonu dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność związaną z transportem drogowym (w tym dla autosalonów) 
32 296-06-24 aby zapewnić płynność ich obsługi 

Wydział
Komunikacji
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Obsługa SPRAW OBYWATELSKICH

Wydział
Spraw Obywatelskich

• Zachęcanie do używania profilu zaufanego

• Każdy przypadek związany z dowodem osobistym, 
meldunkiem – będzie rozpatrywany indywidualnie
telefonicznie 

20



zakończenie KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Wydział
Zarządzania 

Kryzysowego

• Osoby, które nie zgłosiły się w 2020 r. 
zostaną wezwane na komisję w 2021 r.
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Działania dla organizacji pozarządowych

Wydział Organizacji 
Pozarządowych

w tym dla klubów sportowych
• Ogłoszenie konkursu w zakresie sportu seniorskiego nastąpi do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii
• Konkurs na letni wypoczynek dzieci i młodzieży został wstrzymany. Ogłoszenie konkursu nastąpi w 

terminie do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii.
• Dotacje kulturalne, które mogą być realizowane zgodnie z ogłoszeniem konkursowym do końca 

bieżącego roku będą dostosowywane do panujących warunków
• W zakresie rozliczania dotacji będą stosowane działania osłonowe zawarte w ,,tarczy antykryzysowej”:

1) Przedłużanie terminu na złożenie sprawozdania o 30 dni (możliwe jest w przypadku zadań realizowanych w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu)

2) Przedłużanie terminu rozliczenia dotacji o 30 dni (możliwe jest w przypadku zadań realizowanych w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu)

3) Uznanie za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w 
następstwie ogłoszenia stanu epidemii
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MOSiR23

• Wydłużenie terminu płatności wierzytelności do 60 dni po odwołaniu stanu 
epidemii

• Zwolnienie z opłat za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 
czasie trwania stanu epidemii

• Umorzenie wierzytelności z tytułu czynszu za najem / dzierżawę wobec 
przedsiębiorców*, których funkcjonowanie zostały ograniczone – za czas 
trwania epidemii
*wniosek ma prawo złożyć wyłącznie przedsiębiorca, który nie zalega wobec  gminy z płatnościami wymagalnymi do   
dnia 31 grudnia 2019 r. Umorzenie nie dotyczy opłat za media. 



zdalna kultura

Instytucje 
Kultury
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• Jeśli będzie to możliwe organizowanie wydarzeń 
miejskich, przeznaczonych dla rodzin i dzieci we 
współpracy z lokalnymi podmiotami jak sale zabaw, 
obiekty rekreacyjne, kulturalne i sportowe

organizacja wydarzeń miejskich
• Zawieszenie imprez miejskich do końca czerwca 2020 r.
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Projekt ,,Skromni Bohaterowie”
dziękujemy każdemu za pomoc
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