
Wodzisław Śląski
- z myślą o przyszłości



„W Wodzisławiu Śląskim konsekwentnie podejmujemy działania, 
aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny czas 
pandemii koronawirusa. Pakiet rozwiązań jaki proponujemy
naszym przedsiębiorcom jest pakietem, który dotyczy wszystkich 
przedsiębiorstw. Nie tylko tych wymienionych w rozporządzeniu 
ministra. Jeśli masz problem w prowadzeniu działalności,
jeśli w wyniku kryzysu nie prowadzisz jej w taki sposób, 
w jaki do tej pory prowadziłeś - skorzystaj ze wsparcia. 
Wszyscy razem #tworzyMywodzisław. Musimy przetrwać ten okres, 
pamiętając o przyszłości naszego miasta”.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Mieczysław Kieca
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Ulgi w podatkach

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Zwolnienie z czynszu

Baza lokali z jedzeniem na dowóz 
i wynos

Baza sklepów oferujących dowóz 
zakupów do klientów

Projekt społeczny #kupujlokalnie 
we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim

Wyłączenie parkomatów

Spotkania i porady dla biznesu
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Ulgi w podatkach

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z czasowego zawieszenia płatności,
czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań
z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi). Właściciel firmy jest uprawniony do:
• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty 
podatku - dotyczy należności podatkowych których termin zapłaty
jeszcze nie upłynął,
• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę,
• umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek
za zwłokę - dotyczy sytuacji, gdy upłynie termin płatności podatku,
a mimo to należność podatkowa nie zostanie uregulowana przez podatnika.
Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może 
nastąpić jedynie na wniosek podatnika i po spełnieniu określonych 
w ustawie przesłanek (ważny interes podatnika, interes publiczny).BIZNES
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https://www.youtube.com/watch?v=my7ih4KDlW8


W obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą złożyć nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z datą obowiązywania od 1 dnia każdego miesiąca. 
W przypadku braku prowadzenia działalności - braku wytwarzania 
odpadów na nieruchomości - składając deklarację na kwotę 0,00 zł. 
Taką deklarację można złożyć do 10 dnia następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje o wysokości opłaty na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 
mogą być składane drogą elektroniczną. Kwota wynikająca z deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności 
w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
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https://www.youtube.com/watch?v=5AU-JxSkszA&t=7s


Prezydent Wodzisławia Śląskiego podjął zarządzenie
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych
przypadających miastu Wodzisław Śląski lub jego jednostkom 
organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem 
lub dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 

Co obejmuje pomoc?
Miasto Wodzisław Śląski oraz jednostki organizacyjne mu podległe 
nie będą dochodziły:
·  należności z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów i lokali miejskich 
oraz odsetek od zaległości z tego tytułu,
·  należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych - tzw. „40 euro”.

Zwolnienie z czynszu
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Ważne: Odstąpienie od dochodzenia należności 
cywilnoprawnych z tytułu umowy najmu i dzierżawy, 
nie obejmuje pozostałych opłat eksploatacyjnych 
związanych z korzystaniem z przedmiotu najmu i dzierżawy.

Za jaki okres udzielona będzie pomoc?
Odstąpienie dotyczy okresu stanu zagrożenia epidemicznego
i stanu epidemii  przez okres do 1 miesiąca od dnia ustania stanu epidemii, 
nie dłużej jednak niż do dnia 31.05.2020 r.

Kto może starać się o pomoc?
Przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 i który jest jednocześnie najemcą lub dzierżawcą 
lokali i gruntów miejskich. BIZNES
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Co trzeba zrobić?
Należy złożyć pisemny wniosek o odstąpienie 
od dochodzenia należności wraz z oświadczeniem 
o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19. Pobierz i . wniosek” formularz”

Jak i gdzie złożyć wniosek? 
Wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19 należy złożyć do siedziby Urzędu Miasta 
bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie dokumentu 
podpisanego elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, 
jak również skanu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
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https://www.youtube.com/watch?v=HcyRAAIe6b0&feature=youtu.be
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/Wniosek%20o%20odst%C4%85pienie%20od%20dochodzenia%20nale%C5%BCno%C5%9Bci%20cywilnoprawnych.pdf
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/Wniosek%20o%20odst%C4%85pienie%20od%20dochodzenia%20nale%C5%BCno%C5%9Bci%20cywilnoprawnych.pdf
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/zalacznik%202.pdf
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/zalacznik%202.pdf


W trakcie pandemii COVID-19 restauracje, bary i bistra mogą serwować 
jedzenie tylko na wynos. Lokale pozostają zamknięte dla klientów do 
odwołania. Pomagamy wodzisławskim gastronomom w dotarciu do
klientów, informujemy klientów, skąd mogą zamawiać posiłki. Na miejskim 
portalu internetowym uruchomiona została „Baza wodzisławskich lokali 
z jedzeniem na dowóz i wynos“. Wszystkie skatalogowane miejsca są 
reklamowane i promowane w miejskich social mediach, np. na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie oraz w Gazecie Wodzisławskiej. Baza lokali jest 
na bieżąco aktualizowana, przedsiębiorcy w każdej chwili mogą zwrócić 
się o dopisanie ich do listy. 

Aby dołączyć do „Bazy wodzisławskich lokali z jedzeniem na dowóz 
i wynos”, napisz e-maila na adres: k.sobczak@wodzislaw-slaski.pl. 
W treści wiadomości wpisz dane swojej firmy: adres lokalu, numer 
telefonu, adres strony internetowej i profilu w portalu Facebook.

Baza lokali z jedzeniem
na dowóz i wynos
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Obecna sytuacja pandemii sprawia, że coraz więcej osób pozostaje 
w domu z uwagi na bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Zrobienie zakupów 
staje się trudniejsze. To problem dla konsumentów i właścicieli sklepów, 
którzy mierzą się m.in. ze spadkiem obrotów. Wspieramy nie tylko lokalną 
gastronomię, ale i lokalnych sprzedawców z branży spożywczej i chemii 
gospodarczej, którzy świadczą usługi online z dostawą towaru do domu. 
„Baza sklepów oferujących dowóz zakupów do klientów” to wykaz, 
który pomoże znaleźć klientom sprzedawców, którzy dostarczają zakupy 
pod same drzwi. Baza sklepów jest na bieżąco aktualizowana, 
przedsiębiorcy w każdej chwili mogą poprosić o dopisanie ich do listy. 

Aby dołączyć do „Bazy sklepów oferujących dowóz zakupów do klientów”, 
napisz e-maila na adres: k.sobczak@wodzislaw-slaski.pl. 
W treści wiadomości wpisz dane swojej firmy: adres strony internetowej, 
numer telefonu, godziny dowozu. 

Baza sklepów oferujących
dowóz zakupów do klientów
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#kupujlokalnie Wodzisław Śląski to projekt społeczny, który tworzymy
we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim. Jego celem 
jest ratowanie lokalnych miejsc pracy i przedsiębiorców. To grupa 
stworzona w portalu Facebook, w której reklamują się firmy z powiatu 
wodzisławskiego. Akcja skierowana jest do mieszkańców, których 
zachęcamy, aby robiąc zakupy kierowali swoje kroki do lokalnych firm.
To dla nich nieoceniona pomoc, ponieważ w okresie załamania rynku 
gospodarczego najbardziej poszkodowane są małe firmy i firmy rodzinne. 

Projekt społeczny #kupujlokalnie 
we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim
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https://www.facebook.com/groups/580635702659862/
https://www.facebook.com/groups/580635702659862/


Spotkania informacyjne będą obejmowały przede wszystkim tematykę
związaną z funduszami na start, modelami biznesowymi, marketingiem,
brandingiem i nierejestrowaną działalnością gospodarczą. 
Zakres spotkań informacyjnych w razie potrzeb będzie rozszerzany 
o zgłaszane potrzeby.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację gospodarczą związaną z epidemią 
Inkubator poszerzył swoje działania o doradztwo prawne, finansowe, 
podatkowe, czy też wszelkie możliwości wynikające z tarczy antykryzysowej 
ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach.

Inkubator mieści się na ul. Kubsza 28, czynny jest we wtorki i czwartki 
od 11.00-15.00.  Więcej informacji: www.ig.wodzislaw.pl
oraz na Facebooku

Spotkania i porady dla biznesu
w ramach działalności Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
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http://www.ig.wodzislaw.pl
https://www.facebook.com/IGprezes/


Rezygnacja z pobierania opłat za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania i niestrzeżonych płatnych parkingów miejskich 
to kolejne udogodnienie. Tymczasowe wstrzymanie opłat 
jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Wyłączenie Parkomatów
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więcej na www.wodzislaw-slaski.pl
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