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Bydgoszcz

Bydgoski Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców. Pomoc Miasta 

Bydgoszczy skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zostali 

dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności 

gospodarczej w usługach oraz handlu, w następstwie  ograniczeń 

funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym 

między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, 

gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzeniem nowych 

zasad funkcjonowania galerii handlowych. Pakiet pomocy ma na 

celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji 

kryzysowej, w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy i inne 

podmioty, prowadzące działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci 

konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach 

z tytułu: podatku od nieruchomości oraz najmu lokalu 

użytkowego (w zasobach komunalnych), a także dzierżawy terenu 

i dzierżawy gruntu gminy, w formie: odroczenia terminu płatności 

na okres: od 3 do 6 miesięcy oraz rozłożenia na raty należności, z 

terminem płatności ostatniej raty 15 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy (lub inne podmioty), którzy zostali dotknięci 

konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z 

tytułu: podatku od nieruchomości oraz najmu lokalu użytkowego (w 

zasobach komunalnych), a także dzierżawy terenu i dzierżawy 

gruntu gminy, w formie: odroczenia terminu płatności na okres: od 

3 do 6 miesięcy oraz rozłożenia na raty należności, z terminem 

płatności ostatniej raty 15 grudnia 2020 r.

dostosowanie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do realnej ilości odpadów

Ciechanów Ulgi podatkowe i w płatności czynszu lokali gminnych

Lokalni mali i średni przedsiębiorcy będą mogli na wniosek 

skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub 

rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą 

mogły być umarzane na wniosek.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na 

sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za 

ten okres.

. Zawieszone zostanie na trzy miesiące pobieranie 

opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek 

letni.

Dąbrowa 

Górnicza

Przedsiębiorcy mogą m.in. skorzystać z odroczeń podatkowych i 

obniżki czynszu za lokal.

Płatności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, 

ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorców, 

mogą być odraczane za okres od marca do maja włącznie lub 

rozkładane na raty.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na 

sytuację musieli zawiesić działalność, w szczególności z branż 

objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

13 marca 2020 r. będą mogli wnioskować o zmniejszenie czynszu do 

80% dotychczasowego. Przedsiębiorcy mogą również wykorzystać 

wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że 

najemca uzupełni ją później. W najtrudniejszych przypadkach – na 

zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na 

czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy 

najemca wykaże, że decyzją wojewody jego działalność musiała 

zostać wstrzymana (zakaz otwarcia lokalu do odwołania) np. pub, 

restauracja, inny lokal gastronomiczny.

Gdańsk

Umorzenie bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych 

lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie 

opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji 

opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych 

Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od 

nieruchomości, Zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 

miesiące

Umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością 

zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach,

Odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania 

transakcji handlowych. Przywrócenie pełnej obsługi 

urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami

Gdynia
Zwolnienie z czynszu na okres zagrożenia epidemicznego; 

odroczenie płatności lokalnych podatków

Odroczenie płatności lokalnych podatków za okres od marca do 

czerwca. W wyjątkowych wypadkach indywidualne decyzje o 

umorzeniu należności podatkowych.

zwolnienie z czynszu najemców lokali należących do gminy, którzy 

prowadzą działalność, objętą zakazem w wyniku rozporządzenia o 

stanie epidemicznym za okres trwania epidemii

zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w czasie zamknięcia lokali

Gliwice

Władze Gliwic wesprą gliwickich przedsiębiorców, których 

działalność ucierpiała na skutek ograniczeń związanych z 

epidemią. Przewidziano

ulgi za czynsze i dzierżawę w lokalach należących do miasta oraz 

odraczanie

terminów płatności podatków – lub ich umorzenia.

Miasto będzie udzielało wsparcia przedsiębiorcom, na ich 

indywidualne wnioski o umorzenie lub odraczanie terminów 

płatności podatków (w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej). 

Umożliwi to elastyczne stosowanie wsparcia w różnym zakresie 

dla poszczególnych przedsiębiorców, w zależności od stopnia ich 

trudności finansowych oraz czasu ich trwania. Prezydent Gliwic 

podjął również decyzję o czasowym zawieszeniu niektórych 

czynności, które wiążą się z dochodzeniem podatku od 

nieruchomości. W związku z tym nie będą czasowo wysyłane 

upomnienia z tytułu zaległości podatkowych oraz nie będą 

kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze dotyczące tych 

zaległości. Prowadzone przez Miasto Gliwice egzekucje 

administracyjne należności pieniężnych zostają czasowo 

ograniczone. 

umarzanie i obniżanie czynszów dzierżawnych proporcjonalnie do 

okresu, w którym nie było możliwości prowadzenia działalności, 

odraczanie płatności czynszów lub na rozkładaniu ich na 

raty.Kwestia będzie załatwiana indywidualnie na wniosek 

przedsiębiorcy, który korzysta z gminnych lokali użytkowych oraz 

innych obiektów dzierżawionych od Miasta Gliwice lub od jednostek 

organizacyjnych miasta a działalność została zawieszona lub 

ograniczona z powodu epidemii 

GMINY "PRZYJAZNE" PRZEDSIĘBIORCOM
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Gmina Chełmek

możliwość uzyskania odroczenia w następujących płatnościach:

– podatek od nieruchomości,

– podatek od środków transportowych,

– podatek rolny,

– czynsze w lokalach użytkowych należących do miasta,

– dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.

Odroczenie będzie obowiązywało do 31 sierpnia br. i będzie 

dotyczyło płatności za kwiecień i maj 2020.

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i maj:

– podatek od nieruchomości,

– podatek od środków transportowych,

– podatek rolny,

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i maj:czynsze w 

lokalach użytkowych należących do gminy

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i 

maj:dzierżawa gruntów pod działalność 

gospodarczą.

Gniezno
odroczenie płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie 

podatku na raty, umorzenie ewent. odsetek

odroczenie płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie 

podatku na raty, umorzenie ewent. odsetek

Miasto Gniezno umożliwia przedsiębiorcom będącym najemcami 

lokali z komunalnego zasobu użytkowego prowadzącym w nich 

działalność zarobkową, odroczenie terminu płatności czynszu lub 

jego rozłożenie na raty. 

zawieszenie na razie do końca marca pobierania 

opłat w strefie parkowania. Dodatkowo trwa akcja 

"Wesprzyj Zakup Respiratorów" dla szpitala 

powiatowego w Gnieźnie

Gorzów 

Wielkopolski

„Gorzowski Pakiet Pomocowy”, który wprowadza ulgi w spłacie 

podatków lokalnych

Ulga w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości 

oraz podatku od środków transportowych) w następujących 

formach:

•        odroczenie terminu płatności podatków na okres: od 3 do 6 

miesięcy;

•        rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat 

(maksymalnie do końca 2020 r.);

•        umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty 

prolongacyjnej.

Możliwe też będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę 

wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

Grodzisk 

Wielkopolski

Wsparcie dla prowadzących działalność gospodarczą oraz firm z 

terenu gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie podatku od 

nieruchomości może być udzielane wyłącznie po złożeniu 

indywidualnych wniosków.

Wsparcie dla prowadzących działalność gospodarczą oraz firm z 

terenu gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie podatku od 

nieruchomości może być udzielane wyłącznie po złożeniu 

indywidualnych wniosków.

Kalisz

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków 

lokalnych (są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków 

transportowych), ulgi przy opłacie za najem miejskich lokali na 

potrzeby działalności gospodarczej.

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków 

lokalnych. Są wśród nich podatek od nieruchomości i od środków 

transportowych. Aby uzyskać ulgi, dotyczące miesięcy od marca 

do maja włącznie, konieczne jest złożenie wniosku.

Ulgi przy opłacie za najem miejskich lokali na potrzeby działalności 

gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie 

zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu 

wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opat 

za media. W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal 

prowadzą działalność, jednak zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek 

ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w 

czynszu.

Kielce
Ulgi podatkowe, opłaty komunalne, czynsze. Obciążenie 

przedsiębiorców z  tytułu czynszów spadnie o 90%.

- odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od 

nieruchomości oraz od środków transportowych),

- rozłożenie płatności podatków lokalnych na raty,

- umorzenie odsetek od tych kwot

CZYNSZE LOKALI UŻYTKOWYCH I DZIERŻAWA GRUNTÓW Od 1 

kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy, będący dzierżawcami gruntów 

Miasta Kielce, przez okres kolejnych trzech miesięcy uiszczać będą 

czynsz dzierżawny w wysokości 10% dotychczasowego, jeśli na 

gruncie miejskim prowadzą działalność:  handlową,

handlową – sezonową, usługową, parkingów, parkingów z 

zapleczem budowy, przemysłowo – składową, sportową i 

rekreacyjną.

możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której 

przedsiębiorcy mogą zmniejszyć lub czasowo 

„wyzerować” wysokość ponoszonych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

przesunięcie terminu płatności opłat za 

użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których 

nieruchomości wykorzystywane są w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej (po zmianie 

przepisów ustawowych)

Kraków

Program "Pauza" - Zwolnienia z czynszu, odroczenie płatności 

podatków lokalnych oraz zawieszenie pobierania opłat za zajęcie 

terenu

Płatności podatków lokalnych, przede wszystkim podatku od 

nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek 

przedsiębiorcy będą odraczane za okres od marca do maja 

włącznie lub rozkładane na raty. Będzie też możliwość starania się 

o umorzenie zaległości podatkowych.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na 

sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za 

ten okres.

Zawieszenie na trzy miesiące pobieranie opłaty za 

zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni. W 

centrum miasta, zniesiono strefę ograniczenia 

ruchu samochodów na Kazimierzu oraz opłatę za 

oznakowanie stanowisk postojowych

Krynica Zdrój

przesunięcie terminu zapłaty podatku od nieruchomości za II 

kwartał 2020 r. oraz czynszów dzierżawnych (od kwietnia 2020 r.) 

o trzy miesiące.

przesunięcie terminu zapłaty podatku od nieruchomości za II 

kwartał 2020 r.

przesunięcie terminu zapłaty czynszów dzierżawnych (od kwietnia 

2020 r.) o trzy miesiące.
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Lublin
Władze miasta Lublin opracowały Lubelski Pakiet Wsparcia dla 

Lokalnych Przedsiębiorców

zwolnienia z płatności czynszu najemcom lokali należących do 

gminy, z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. (m.in. restauracje, instytucje 

kultury, kina)

Możliwość okresowego zwolnienia z płatności, odroczenie terminu 

płatności, rozłożenia płatności na raty  (w ostatnim przypadku 

wymagana jest zmiana ustawowa dla uproszczenia procedur i 

nienaliczania opłaty prolongacyjnej).

Lublin

Lubelski Pakiet Antykryzysowy - Pakiet pomocowy dla 

przedsiębiorców -beneficjentów projektów RPO WL, dotkniętych 

skutkami epidemii

Zagrożone projekty

umowy z beneficjentami będą aneksowane w celu 

wydłużenia terminów składania wniosków o 

płatność, okres realizacji projektu zostanie 

wydłużony, możliwość wprowadzania adekwatnych 

do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu.

  

Lublin
Władze miasta Lublin opracowały Lubelski Pakiet Wsparcia dla 

Lokalnych Przedsiębiorców

 płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, 

wnioskowanej zmianie ustawowej)
Możliwość przesunięcia i rozłożenia na raty płatności

Lublin

Lubelski Pakiet Antykryzysowy - Pakiet pomocowy dla 

przedsiębiorców -beneficjentów projektów RPO WL, dotkniętych 

skutkami epidemii

Pożyczki i poręczenia ze środków RPO WL

dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (zarówno 

dla pożyczek nowych jak i już udzielonych), 

możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych 

w trakcie okresu finansowania inwestycji, 

możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.

 

Lublin

Lubelski Pakiet Antykryzysowy - Pakiet pomocowy dla 

przedsiębiorców -beneficjentów projektów RPO WL, dotkniętych 

skutkami epidemii

Planowane nabory w 2020 roku

wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów 

kierowanych do przedsiębiorców, wydłużenie 

terminów składania 

uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku o 

dofinansowanie, umożliwienie podpisywania umów 

w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany 

w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).

  

Łódź
Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych, ulgi w czynszach i 

podatkach lokalnych

Łódzki Fundusz 

Poręczeń Kredytowych - 

poręczenia kredytowe, 

kredyty, pożyczki i 

dotacje celowe, w 

sumie o wartości 10 

mln zł.

Odroczenie, rozłożenie na raty: czynszu za lokale użytkowe. Na 

uregulowanie zaległości przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. 

Odroczenie, rozłożenie na raty: podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportu oraz 

dzierżawy wraz z umorzeniem odsetek. Na uregulowanie 

zaległości przedsiębiorcy mają 12 miesięcy. 

Łódź Ulgi w spłacie zaległości podatkowych
Ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych

Ulgi dla przedsiębiorców w spłacie należności Miasta z tytułu 

czynszu dzierżawnego

Ulgi w spłacie za opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Łódź Odroczenie i czynsz w ratach
Odroczenie płatności czynszu i rozłożenia zapłaty należności w 

czasie

Łączny okres odroczenia płatności czynszu i spłaty 

rat nie może przekroczyć 12 miesięcy

Nowy Sącz

„Konkrety Nowosądeckie” – Przesunięcie terminu płatności 

podatków i opłat lokalnych, obniżka czynszów w miejskich 

lokalach użytkowych dla przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza

ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych:- odroczenie terminu płatności,

-rozłożenie kwoty podatku na raty,

 -umorzenie odsetek za zwłokę.

obniżka czynszów w miejskich lokalach użytkowych dla 

przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza o 99 % za marzec i kwiecień 

2020

Oświęcim

możliwość uzyskania odroczenia w następujących płatnościach:

– podatek od nieruchomości,

– podatek od środków transportowych,

– podatek rolny,

– czynsze w lokalach użytkowych należących do miasta,

– dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.

Odroczenie będzie obowiązywało do 31 sierpnia br. i będzie 

dotyczyło płatności za kwiecień i maj 2020.

pomoc de minimis

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i maj:

– podatek od nieruchomości,

– podatek od środków transportowych,

– podatek rolny,

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i maj:czynsze w 

lokalach użytkowych należących do gminy

odroczenie płatności do 31 sierpnia za kwiecień i 

maj:dzierżawa gruntów pod działalność 

gospodarczą.

Poznań Odroczenie terminów płatności czynszów

Odroczenie terminu płatności czynszu za kwiecień (do 20.08.2020 r.) 

oraz za maj (do 20.11.2020 r.). Przedsiębiorcy mogą też poprosić o 

rozłożenie na raty zaległości, które powstały w związku z epidemią 

(innych niż wyżej wymienione) oraz o nienaliczanie odsetek w 

związku z powstałymi zadłużeniami.
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Ruda Śląska Ulgi podatkowe i w płatności czynszu lokali gminnych

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź 

umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek będzie 

indywidualnie rozpatrywany.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na 

obecną sytuację zostali zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą, 

będą zwolnieni z opłaty czynszowej za ten okres. 

Sopot
Możliwość przesunięcia terminu płatności należności na rzecz 

Gminy Miasta Sopotu o charakterze cywilno-prawnym

Możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za 2020 

r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
Możliwość przesunięcia terminów płatności czynszów dzierżawnych

Możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości.  Rozłożenie na raty 

należności z tytułu zajęcia pasa drogowego

Swarzędz

Odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności 

podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, 

podatek od środków transportowych) oraz odroczenie lub 

rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym 

(należności wynikające z zawartych z gminą umów najmu, 

dzierżawy oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego).

Podatnicy mogą w ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 

od środków transportowych).

 - odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty 

podatku na raty

 - odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę

 W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności 

w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty 

należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane 

odsetki za zwłokę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po 

zakończeniu terminu na jaki zobowiązanie podatkowe zostało 

odroczone lub rozłożone na raty, zakłada się możliwość 

częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten 

sposób zaległości.

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności wynikających z 

zawartych z gminą umów najmu, dzierżawy oraz opłat rocznych z 

tytułu użytkowania wieczystego. Możliwość odroczenia spłaty 

należności (na okres maksymalnie 1 roku) oraz rozłożenie opłaty na 

raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy). Tak jak w przypadku 

należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod 

warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki 

należność została odroczona lub rozłożona na raty, zakładam 

możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w 

ten sposób zaległości.

Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w 

przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została 

całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie 

powstają - wystarczy złożenie stosownej deklaracji 

zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. 

Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego 

dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu 

przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą 

działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować 

deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. 

Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość 

przedstawionych w deklaracji danych podlega 

weryfikacji przez służby kontrolne Związku. Związek nie 

ma możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady 

rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Tarnów
pakiet pomocy dla lokalnych przedsiębiorców -całościowe lub 

częściowe zwolnienia z czynszów za wynajmowane lokale

odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości i 

podatku od środków transportowych

Pełne zwolnienie z opłat czynszowych od 14 marca do 30 kwietnia 

2020 r. dla przedsiębiorców korzystających z lokali najmowanych od 

Miejskiego Zarządu Budynków, zamkniętych na mocy ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego.

zwolnienie do końca 2020 roku z opłat za dzierżawę 

powierzchni zajętych pod ogródki kawiarniane na 

płycie Rynku, Wydział rozwoju Gospodarczego UMT 

organizuje również webinary z zakresu e-commerce 

dla tarnowskich przedsiębiorców, przygotował i 

promuje akcję adresowaną do przedsiębiorców z 

branży gastronomicznej, którzy prowadzą dostawę 

posiłków lub sprzedaż dla klientów na wynos.

Tarnów

Władze miejskie Tarnowa opracowały pakiet możliwej obecnie do 

wprowadzenia pomocy dla lokalnych przedsiębiorców. Na 

początek przede wszystkim są to całościowe lub częściowe 

zwolnienia z czynszów za wynajmowane lokale.

budżet miasta 

(brak wpływów)

Kolejne posunięcie to odroczenie, rozłożenie na raty podatku od 

nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Pełne zwolnienie z opłat czynszowych od 14 marca do 30 kwietnia 

2020 r. dla przedsiębiorców korzystających z lokali najmowanych od 

MZB,

Władze miejskie zadecydowały również o 

zwolnienie do końca 2020 roku z opłat za dzierżawę 

powierzchni zajętych pod ogródki kawiarniane na 

płycie Rynku.

Warszawa Odroczenie, obniżenie czynszów w lokalach gminnych
Możliwość odroczenia płatności lub rozłożenia na raty podatku od 

nieruchomości

Czasowe obniżenie czynszu; odroczenie płatności czynszu; 

rozłożenie należności w czasie. Warszawski urząd zaznacza jednak, 

że "każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie i na wniosek 

najemcy". Oznacza to, że szczegóły wsparcia mogą wyglądać inaczej 

w każdym z przypadków. 

Dodatkowo zarząd Metra Warszawskiego podjął decyzję o 

"czasowym zawieszeniu płatności 80 proc. czynszu za 

wynajmowanie lokali handlowych w okresie od 1 marca do 31 maja 

br." Po 31 maja podejmowane mają być kolejne decyzje.

Wrocław

Zawieszenie w płaceniu czynszu, odroczenie podatku od 

nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych 

opłat na raty i umorzenie odsetek od nich

Odroczenie terminów płatności za lokale komunalne, podatek od 

nieruchomości czy dzierżawę terenu; rozłożenie płatności na raty 

(podatki od nieruchomości, dzierżawy); ewentualne umorzenie 

odsetek od tych kwot

Odroczenie terminów płatności za lokale komunalne; rozłożenie 

płatności za czynsz na raty; ewentualne umorzenie odsetek od tych 

kwot.  Wszystkie podmioty (to zmiana wprowadzona 19 marca), 

które są w rozporządzeniu ministra (ws. koronawirusa), od 14 marca 

mają zawieszoną konieczność płacenia za czynsze w lokalach 

komunalnych.

Wrocław uruchomił również Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorców

Zakopane

Zakopiański Pakiet Wsparcia. Udzielenie ulgi w spłacie zaległego 

zobowiązania podatkowego lub innych zobowiązań:

 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu 

najmu od gminnych lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę 

gminnego gruntu, opłaty za zajęcie pasa drogowego,podatku od 

nieruchomości 

pomoc de minimis
ulgi w płatnościach za opłaty za zajęcie pasa drogowego,podatku 

od nieruchomości

ulga w opłatach   za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty zapłaty 

opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie 

nieruchomości należnej za rok 2020 dla podmiotów 

gospodarczych


