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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 kwietnia 2020 r. informuję, że
Miasto Kalisz od wielu lat prowadzi działania mające na celu wspieranie i rozwój
przedsiębiorczości.  Widocznym  tego  przejawem  są  przedkładane  Radzie  Miasta
Kalisza  uchwały.  W  chwili  obecnej  przedsiębiorcy  po  spełnieniu  określonych
warunków, mogą korzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie
następujących uchwał Rady Miasta: 
-  z  dnia  23.04.2014  r.  nr  XLVI/628/2014  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od

nieruchomości (dot. remontu ścian zewnętrznych lub dachu), 
-  z  dnia  23.04.2014  r.  nr  XLVI/629/2014  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od

nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych
lub nowo nabytych budynków lub ich części,

-  z  dnia  23.04.2014  r.  nr  XLVI/630/2014  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od
nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,
-  z  dnia  29.10.2015  r.  nr  XV/173/2015  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od
nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych, 
-  z  dnia  28.11.2019  r.  nr  XVII/305/2019  w  sprawie  zwolnienia   od  podatku  od
nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej,
kolektora  słonecznego,  pompy  ciepła,  rekuperatora  lub  gruntowego  wymiennika
ciepła,
- z dnia 28.11.2019 r. nr XVII/292/2019 w sprawie zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizują-
cych inwestycje początkowe.

Dodatkowo w okresie epidemii wprowadziłem pakiet wsparcia dla kaliskich
przedsiębiorców.  Pakiet obejmuje możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty płat-
ności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości oraz podatku od  środ-
ków transportowych. Wprowadziłem także ulgi przy opłacie za najem miejskich lo-
kali na potrzeby działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale
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i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia
działalności,  a  w przypadku lokali  użytkowych,  których najemcy nadal  prowadzą
działalność, istnieje możliwość  zastosowania ulgi w czynszu. 

Ponadto  zarówno  teraz  w  okresie  epidemii  COVID-19  jak  i  wcześniej
przedsiębiorcy  mają  możliwość  zwrócenia  się  z  indywidualnym  wnioskiem
o  zastosowanie  ulgi  w  podatkach  i  opłatach  w  postaci  umorzenia,  odroczenia,
rozłożenia na raty zapłaty zobowiązań podatkowych. Po dokładnej analizie sytuacji
ekonomicznej,  płatniczej  i  majątkowej  podatnika,   wydawane  są  indywidualne
decyzje w sprawie udzielenia ulgi. 

Mając na uwadze aktualne trudności przedsiębiorców związane z ogłoszeniem
stanu epidemii na terenie miasta Kalisza podjęta jest uchwała o przedłużeniu terminu
płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. - do dnia
30 września 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku  z  ponoszeniem negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu
COVID-19. Wystarczy do 15 maja br. złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do
uchwały. 

Oprócz  wcześniej  wymienionych  form  wsparcia  przedsiębiorcy  w  trudnej
sytuacji spowodowanej epidemią, mogą korzystać ze środków rządowych będących
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. 

Ponadto przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje w Kaliszu mogą również
otrzymać  wsparcie  w  postaci  zwolnienia  z  podatku  dochodowego  –  w  ramach
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Pragnę  podkreślić,  że  informacje  o  obowiązujących  w  Kaliszu  zachętach
inwestycyjnych publikowane są w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji
Inwestycji  i  Handlu  S.A.  Informacje  o  ofercie  inwestycyjnej  są  regularnie
aktualizowane i  przekazywane także do Łódzkiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej
S.A. czy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Wielkopolskiego Centrum
Obsługi Inwestora. Ponadto, każdy inwestor obsługiwany przez pracowników Biura
Obsługi  Inwestora  tut.  Urzędu,  otrzymuje  pakiet  informacji  o  zachętach
inwestycyjnych.

W  mojej  ocenie  funkcjonujący  w  naszym  mieście  katalog  zachęt
inwestycyjnych  jest  rozbudowany  i  odpowiada  potrzebom  inwestorów.  Pozostaję
także  w bieżącym kontakcie  z  przedsiębiorcami  zrzeszonymi  w stowarzyszeniach
gospodarczych oraz w ramach powołanego przeze mnie zespołu wsparcia kaliskich
przedsiębiorców i  jestem otwarty na dyskusje  związane  z  nowymi rozwiązaniami
w tym zakresie.
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zasad wsparcia
dla  kaliskich  przedsiębiorców  oraz  aktualnego  pakietu  zachęt  do  inwestowania  w
naszym mieście.

Władze Kalisza, podobnie jak w większości polskich miast o podobnej wielkości, w
obliczu  długo  trwałego  zagrożenia  wynikającego  z  epidemii  COVID-19  są  niemalże
zobligowane do zapewnienia wsparcia przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie wykonywać
swojej pracy niezależnie czy chodzi o usługi, dostawy czy roboty budowlane. Oczywiście
katalog  wsparcia  pracodawców  oraz  tym  samym  utrzymania  miejsc  pracy  został  ściśle
określony przepisami prawa, tym nie mniej bardzo proszę Pana Prezydenta o enumeratywne
wskazanie jakie czynności wspierające do dnia dzisiejszego, tj. do 28 kwietnia władze Kalisza
uczyniły i jakie planują w najbliższym czasie aby to wsparcie było faktyczne?

Dodatkowo w swojej  interpelacji  chciałbym zwrócić  uwagę Panu Prezydentowi  na
drugi  obszar  związany  z  działalnością  firm,  a  powiązany  z  działaniami  samorządu.
Mianowicie,  w tym szczególnym czasie  istnieje,  w mojej ocenie,  potrzeba rewizji  działań
związanych z pakietem zachęt do inwestowania w naszym mieście. Chciałbym dowiedzieć
się, jakie obecnie miasto posiada instrumenty do zachęcania potencjalnych inwestorów, jak
również na ile jest to aktywna forma wyszukiwania takowych? 

Bardzo proszę o precyzyjne i pełne odpowiedzi na zadane pytania.

 

Z wyrazami szacunku

Sławomir Chrzanowski 
Radny Rady Miasta Kalisza
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