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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

w miejscu 

 

 

Odpowiadając na zapytanie w sprawie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców złożonego 

przez Radnego Dominika Michalaka w załączeniu przedkładamy pełen Raport z przeprowadzonych 

konsultacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Mosina w kwestii potrzeb i problemów 

przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa (załącznik nr 1). 

Po dokonanej analizie w/w raportu Burmistrz podjął decyzję o przygotowaniu pakietu 

pomocowego dla przedsiębiorców w formie trzech projektów uchwał, które zostaną przedłożone Radzie 

Miejskiej w Mosinie: 

1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - 

odnosząca się do grupy przedsiębiorców, których działalność, zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 566 z późn. 

zm.) została objęta całkowitym zakazem jej prowadzenia (załącznik nr 2), 

2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - 

opracowana na podstawie ustaleń podjętych przez Radnych, podczas Komisji Budżetu 

i Finansów w dniu 11 maja 2020 roku, po analizie projektu uchwały przedłożonej przez 

Burmistrza (załącznik nr 3), 

3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Mosina (załącznik nr 4). 

Ilość wniosków, które wpłynęły od przedsiębiorców, zarówno osób prawnych jak i fizycznych, 

w okresie obowiązywania stanu epidemiologicznego oraz epidemii CON/ID-19, w ramach I etapu 

wsparcia dla przedsiębiorców i stan ich realizacji prezentuje poniższa tabela: 

  

 
 
 

 

 



Nazwa Rodzaj podatku Rata 

podatku 

Rodzaj ulgi Sposób załatwienia 

i wartość 

wnioskowana 

  os. fizyczna - restauracja Podatek od  

nieruchomości 

1 rata  umorzenie W toku  

1.866,00 

os. fizyczna - brak PKD 

Podatek od 

nieruchomości 

1 rata  umorzenie Umorzenie 

postępowania- brak 

zaległości 

os. fizyczna - restauracja 

Podatek od 

nieruchomości 

1, II, III, 
IV 

 umorzenie W toku- wezwanie 

do uzupełnienia 
 
os. fizyczna - brak PKD 

Podatek od 

nieruchomości 

Nie 

wskazano 

rat 

podatku 

 Rozłożenie         

na raty, 

umorzenie 

odroczenie 

W toku - wezwanie 

do uzupełnienia 

Zaległości od 2016 - 

2020 42.489,38, w 

tym rok 2020: 

17.313,00 
 os. prawna - hotel PKD 55.10 Podatek od 

nieruchomości 

1 rata  umorzenie umorzono kwotę 

6.387,00 zł 

 os. prawna - branża          

odzieżowa PKD 4799 

Podatek od 

nieruchomości 

Nie 

wskazano 

rat 

podatku 

Odroczenie 

terminu 

płatności 

Umorzono 

postępowa nie- 

podatnik wycofał 

wniosek 

os. fizyczna - PKD 68.20 - 

wynajem nieruchomości lub 

pokoi 

Podatek od 

nieruchomości 

1 rata umorzenie W toku 9.870,00 zł 

os. prawna - branża 

meblarska PKD 31.09 

Podatek od 

nieruchomości 

1 rata umorzenie Odmowa wszczęcia 

postępowania- 

wnioskodawca nie 

jest podatnikiem 
os. fizyczna Podatek od 

nieruchomości 

II, III i IV umorzenie Odmowa wszczęcia 

postępowania-brak 

zaległości 

os. fizyczna - restauracja 

PKD 56.10 

Podatek od 

nieruchomości 

II, III, IV umorzenie Odmowa wszczęcia 

postępowania-brak 

zaległości 

os. fizyczna - branża 

transportowa PKD 49.4 

Podatek od 

środków 

transportowych 

1 rata umorzenie W toku 4.601,00 

os. fizyczna - branża 

transportowa PKD 49.4 

Podatek od 

środków 

transportowych 

1 rata umorzenie W toku 13.773,00 

os. fizyczna - branża 

transportowa PKD 49.4 

Podatek od 

środków 

transportowych 

1 rata umorzenie W toku 

Brak deklaracji za 

rok 2020 Zaległość 

za rok 2019: 

3.306,00 

os. prawna - handel 
spożywczo 

Podatek od Brak umorzenie Odmowa wszczęcia 

 



 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 

 

Załączniki:  

1) Raport z przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Mosina, 

2) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

3) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 - zgodny z wytycznymi Komisji Budżetu I finansów 

4) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina 

Otrzymują: 

1. Adresat-1 egz., 

2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu -1 egz., 

3. RK - a/a w miejscu -1 egz. 

- przemysłowy nieruchomości zaległości  

postępowania- brak 

zaległości 

podatkowych 

os. fizyczna - PKD 96.02 - fryzjer 

Podatek od 

nieruchomości 

II rata umorzenie Odmowa wszczęcia 

postępowania 

os. prawna - hotel PKD 55.10 Podatek od 

nieruchomości 

II rata umorzenie Umorzono kwotę 

6.387,00 zł 

os. prawna - branża odzieżowa 

PKD 47.99 

Podatek od 

nieruchomości 

III, IV Odroczenie 

terminu 

płatności 

W toku 6.384,00 

os. prawna - akcesoria 

komputerowe 

Podatek od 

nieruchomości 

IV rata umorzenie W toku 19.838,00 

os. prawna - usługi komunalne Podatek od 

nieruchomości 

 

Zwolnienie 

z podatku 

W toku 

4.824,00 na m-c 

os. fizyczna - branża meblarska Podatek od 

nieruchomości 

II rata umorzenie W toku 5.555,00 

os. prawna - hotel Podatek od 

nieruchomości 

V rata umorzenie W toku 6.387,00 

os. fizyczna Podatek od 

nieruchomości 

II rata umorzenie W toku 999,00 

 


