
Program wsparcia
dla przedsiębiorców 

z Gminy Namysłów w związku 
z Covid-19 

Gmina Namysłów



I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą skorzystać:

1. ze zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Namysłowie Nr 236/VIII/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

http://bip.namyslow.eu/download//22551/uchwala-nr-236-viii-20-rady-miejskiej-w-
namyslowie-z-dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf

http://bip.namyslow.eu/download/22551/uchwala-nr-236-viii-20-rady-miejskiej-w-namyslowie-z-dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf


I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
C.D.

2. na zasadach ogólnych z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, wynikających

z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:
a) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

(art. 67a § 1 pkt 1),
b) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

za zwłokę (art. 67a § 1 pkt 2),
c) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub

opłaty prolongacyjnej (art. 67a § 1 pkt 3).

Wymagane dokumenty zostały określone na stronie:
http://bip.namyslow.eu/3897/3704/przyjmowanie-podan-o-zastosowanie-ulg-w-splacie-podatku-
od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych.html

http://bip.namyslow.eu/3897/3704/przyjmowanie-podan-o-zastosowanie-ulg-w-splacie-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych.html
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3. Udzielanie ulg określonych w pkt 2, odbywa się z zastrzeżeniem art. 67b Ordynacji
podatkowej.

W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych, stanowiących dochód Gminy Namysłów na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku
z COVID-19, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty
prolongacyjnej, o której mowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 237/VIII/20
z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

http://bip.namyslow.eu/download//22552/uchwala-nr-237-viii-20-rady-miejskiej-w-namyslowie-z-
dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf

http://bip.namyslow.eu/download/22552/uchwala-nr-237-viii-20-rady-miejskiej-w-namyslowie-z-dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf


II. PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

1. Podatnicy mogą skorzystać na  zasadach ogólnych z następujących ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

a) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty 
(art. 67a § 1 pkt 1),

b) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 
(art. 67a § 1 pkt 2),

c) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty 
prolongacyjnej (art. 67a § 1 pkt 3).

Wymagane dokumenty zostały określone na stronie: 
http://bip.namyslow.eu/3897/3704/przyjmowanie-podan-o-zastosowanie-ulg-w-splacie-podatku-
od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych.html

http://bip.namyslow.eu/3897/3704/przyjmowanie-podan-o-zastosowanie-ulg-w-splacie-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych.html


II. PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH C.D. 

2. Udzielanie ulg określonych w pkt 1, odbywa się z zastrzeżeniem art. 67b Ordynacji
podatkowej.

W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych, stanowiących dochód Gminy Namysłów na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku
z COVID-19, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty
prolongacyjnej, o której mowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 237/VIII/20
z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

http://bip.namyslow.eu/download//22552/uchwala-nr-237-viii-20-rady-miejskiej-w-namyslowie-z-
dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf

http://bip.namyslow.eu/download/22552/uchwala-nr-237-viii-20-rady-miejskiej-w-namyslowie-z-dnia-27-kwietnia-2020-roku.pdf


III. CZYNSZE

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez:
 obniżenie od 1 kwietnia br. do 1,00 zł + VAT stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali

handlowych i usługowych będących własnością Gminy Namysłów,
 obniżenie od 1 kwietnia br. do 1,00 zł + VAT stawek czynszu za dzierżawę/najem lokali

handlowych i usługowych administrowanych i zarządzanych przez Zakład Administracji
Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sp. z o.o.

 umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości
gruntowych oraz lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Namysłów
przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie
Uchwały XXXVI/346/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

http://bip.namyslow.eu/3248/uchwala-nr-xxxvi34610-z-dnia-22-kwietnia-2010-roku-w-sprawie-
okreslenia-szczegolowych-zasad-sposobu-i-trybu-umarzania-odraczania-i-rozkladania-na-raty-
naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny.html

http://bip.namyslow.eu/3248/uchwala-nr-xxxvi34610-z-dnia-22-kwietnia-2010-roku-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-zasad-sposobu-i-trybu-umarzania-odraczania-i-rozkladania-na-raty-naleznosci-pienieznych-majacych-charakter-cywilnoprawny.html


IV. ODPADY

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, w którym ustanowiono czasowe
ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców określonych zakresów
działalności i tym samym nie wytwarzają odpadów na jej terenie, mają
możliwość złożenia korekty deklaracji na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.



V. OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO 
UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

Termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego
użytkowania gruntów za rok 2020, na mocy Ustawy
o przeciwdziałaniu COVID-19 w 2020 r., został przedłużony
do 30 czerwca 2020 r.



VI. POMOC PRAWNA

Pomoc prawna dla przedsiębiorców w zakresie istniejących, a także
przygotowywanych form wsparcia, w związku z epidemią Koronawirusa.

Sytuacja w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy wymaga podjęcia szybkich działań
zmierzających do udzielania im niezbędnego wsparcia. Mając na uwadze powyższe:

1. Zgodnie z decyzją Burmistrza Namysłowa z dniem 21 kwietnia 2020 r. do
odwołania, mieszkańcy Gminy Namysłów będą mogli korzystać z bezpłatnych porad
prawnych w każdy wtorek i czwartek w godz. od 9:00 do 11:00.

2. Porad prawnych udzielać będą adwokaci Alexandra Rudzka oraz Radosław
Mieszkalski:

a) telefonicznie – 77 419-03-02
b) elektronicznie – prawnik@namyslow.eu.


