
INFORMACJA  

o Kołobrzeskim Programie Pomocowym dla przedsiębiorców  

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, iż dnia 06 maja 2020 r.  została podjęta Uchwała Nr XXII/307/20   Rady 

Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu 

„Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.  

Uchwała ta wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 

mocą obowiązującą od 1  kwietnia 2020 r. 

 W ramach tej uchwały będzie można składać wnioski o odroczenie do dnia  

31 października 2021 r. terminu płatności podatku (rat podatku) od nieruchomości lub zapłaty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z tyt. podatku (rat podatku) od nieruchomości, których płatność 

przypada w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r. 

 Pomoc  udzielana będzie  przedsiębiorcom, którzy spełniają następujące warunki:  

1. płynność finansowa uległa pogorszeniu:  

w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 3.000,00 zł - 25%, 

w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 6.000,00 zł - 40%, 

w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 10.000,00 zł - 50%, 

w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę do 50.000,00 zł - 75%, 

w miesiącu lutym 2020 r. dochód osiągnął kwotę powyżej 50.000,00 zł - 85%, 

w miesiącu lutym 2020 r. wykazałem stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%; 

2. w okresie udzielenia pomocy ochronione zostały miejsca pracy,  

3. na dzień 1 marca 2020 r. nie zalegali z płatnościami z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie wyższej 

niż 50,00 zł. 

 

Pomoc, o której mowa powyżej,  będzie udzielana wyłącznie na wniosek, który zostanie opublikowany wraz z w/w 

Uchwałą (po jej opublikowaniu i wejściu w życie)  na stronie http://www.kolobrzeg.pl/pomoc-prawna-covid-19  > 

Kołobrzeski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców.  

 

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy nie spełniają w/w warunków niezbędnych do otrzymania  

pomocy w ramach „Kołobrzeskiego programu pomocy dla przedsiębiorców, których  płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”  mogą 

wystąpić do Prezydent Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie podatków i opłat 

lokalnych należnych gminie, w oparciu o  art. 67a § 1 oraz art. 67 b § 1 pkt. 1, pkt, 2 i pkt 3 lit. a -  ustawy 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 900 ze zm.).  

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z Kartą Usług D03-D04 

(dot. osób fizycznych)  lub D06-D01 (dot. osób prawnych) dotyczy podatków,   a w przypadku opłat stanowiących  

należności publicznoprawne Kartę Usług D2-D01. Odpowiednie wnioski  wraz załącznikami i instrukcją do pobrania 

na stronie BIP > Poradnik interesanta > Jak załatwić sprawę w UM - KARTY USŁUG > Wydział Dochodów 

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony.  
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