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PRZEDSIĘBIORCY Z GMINY SIEWIERZ MOGĄ LICZYĆ NA ULGI W PROWADZENIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    W związku z ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej nałożonymi przez polski rząd w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, samorząd Miasta i Gminy Siewierz pracuje
nad rozwiązaniami, mającymi ograniczyć ich negatywne skutki.

    Szczególne restrykcje dotknęły między innymi przedsiębiorców z branży gastronomicznej, hotelarskiej,
fryzjerskiej  czy  kosmetycznej,  jednak  skutki  spowodowane  ograniczeniem przemieszczania  się  mogą
dotknąć również innych firm.

    Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, wychodząc naprzeciw problemom lokalnych przedsiębiorców oraz
mając  na  celu  ochronę  miejsc  pracy  w  gminie,  wprowadza  rozwiązania  ułatwiające  funkcjonowanie
podmiotom gospodarczym w zakresie:

obniżenia o 50% minimalnych stawek czynszu dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Siewierz w kwocie netto za 1 m2 powierzchni użytkowej, w zależności od celu dzierżawy:

lokale użytkowe przeznaczone pod działalność gospodarczą, handlową, usługową, biurową,
gastronomiczną oraz na funkcjonowanie warsztatu samochodowego – z 7,00 zł na 3,50 zł
miesięcznie,
lokale użytkowe w postaci garaży, magazynów, hal, wiat i szop – z 2,80 zł na 1,40 zł
miesięcznie,
 

obniżenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele lokalizacji
sezonowych ogródków gastronomicznych z 20 zł  za 1 m2 na 1 zł  za 1 m2 miesięcznie.
 
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których działalność została ograniczona,
 
przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji.

    W przypadku wprowadzenia ulg w wynajmie mienia gminnego zostały już wydane stosowne zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, natomiast w przypadku zwolnień z podatku od nieruchomości bądź
zastosowania wydłużonych terminów płatności tego podatku, konieczne będzie podjęcie uchwały przez
Radę Miejską.

    Skorzystanie z proponowanych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości będzie wymagało
złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz. Wzory wniosków ukażą się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.siewierz.pl w zakładce „Wzory formularzy do pobrania”.
Wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań wymaga przeprowadzenia i tak już uproszczonej procedury
administracyjnej.

    Pragniemy zapewnić, że samorząd Gminy Siewierz w ramach swoich możliwości i kompetencji dołoży
wszelkich starań, aby w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszej
gminie. Złagodzenie skutków zapowiadającego się kryzysu gospodarczego jest bowiem naszym wspólnym
celem. - mówi Burmistrz Zdzisław Banaś. Wyrażam nadzieję, że wprowadzone rozwiązania pomogą
naszym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. - dodaje.
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