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Czynsze w lokalach będących własnością miasta Leszna

Podatek od nieruchomości od gruntów, budynków 

Opłata za korzystanie z placu miejskiego

Nisko-oprocentowana pożyczka RATUJ BIZNES

 
 

 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gos.
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w jednym z dwóch miesięcy (kwiecień lub maj 2020r.) 

o 80% w stosunku do wysokości czynszu wynikającego
z zawartej umowy

 
 
Obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu,
najemcy będącemu przedsiębiorcą w lokalach będących
własnością miasta Leszna
 

 

.
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znaczne zmniejszenie przychodu przedsiębiorcy

Warunek:
 

 
 
zmniejszenie przychodu za miesiąc, za który został złożony
wniosek o co najmniej 50% od średniego przychodu
osiągniętego w styczniu i lutym 2020r.
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za pośrednictwem poczty (MZBK, ul. Dekana 10)
skrzynka przed budynkiem MZBK

Wnioski do:
Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych
tel. 65 526 86 30
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wniosek
oświadczenie majątkowe przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną 
oświadczenie o pomocy de minimis 
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis
dowody potwierdzające zmniejszenie przychodów

Wymagane dokumenty:
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zwolnienie z podatku od nieruchomości za 1 miesiąc
2020r. w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2020r.

przedłużenie terminu płatności rat podatku
od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020r.
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gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
 

 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców dla
przedsiębiorców, o których mowa w ust., 4 i których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19
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gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe

Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
 

 
o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
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brak zaległości na dzień 31 stycznia 2020r. wobec miasta
Leszna z tytułu podatku od nieruchomości
działalność w sektorach produkcji, handlu i usług 

odnotowanie pogorszenie płynności finansowej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości  - warunki:
 

w dniu 1 marca 2020r.
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brak zaległości na dzień 31 stycznia 2020r. wobec miasta
Leszna z tytułu podatku od nieruchomości
działalność statutowa w dniu 1 marca 2020r.
odnotowanie pogorszenie płynności finansowej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości  - warunki:
 

 
 
 



NA ZDROWSZY BIZNES

www.biznes.leszno.pl

korekta deklaracji na podatek nieruchomości lub informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych

oświadczenie, że płynność finansowa uległa pogorszeniu oraz że działalność
została ograniczona

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - dokumenty:
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Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości  
 

1) 15 maja            15 sierpnia 2020r.
 

    15 czerwca           30 września 2020r.
 
2) 15 czerwca          30 września 2020r.
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brak zaległości na dzień 31 stycznia 2020r. wobec miasta
Leszna z tytułu podatku od nieruchomości
działalność statutowa na terenie miasta Leszna 

odnotowanie pogorszenia płynności finansowej

Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości  -
warunki:
 

w dniu 1 marca 2020r.

 
 



NA ZDROWSZY BIZNES

www.biznes.leszno.pl

brak zaległości na dzień 31 stycznia 2020r. wobec miasta
Leszna z tytułu podatku od nieruchomości
działalność w sektorze produkcji, handlu i usług na terenie
miasta Leszna w dniu 1 marca 2020r.
odnotowali pogorszenie płynności finansowej

Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości  -
warunki:
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oświadczenie, że płynność finansowa uległa pogorszeniu
oraz że działalność została ograniczona

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19

Przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości  -
dokumenty:
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Obniżenie opłaty za korzystanie z placu miejskiego 
w zakresie funkcjonowania ogródków gastronomicznych
w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. o 50%.
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Nisko-oprocentowana pożyczka RATUJ BIZNES
 
Maksymalna wysokość pożyczki – 20.000 zł
Maksymalny okres spłaty – 5 lat
Oprocentowanie – 1% w skali roku
Możliwa karencja – 6 miesięcy
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Mikro i mali przedsiębiorcy zamieszkali w Lesznie lub
posiadający siedzibę lub prowadzący działalność
na terenie miasta Leszna.
Na pokrycie udokumentowanych bieżących kosztów
prowadzenia działalności poniesionych po 1 marca 2020 r.

 
 
Nisko-oprocentowana pożyczka RATUJ BIZNES
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dla mikroprzedsiębiorców (również dla samozatrudnionych) 

dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed
1 marca 2020r. 

 jednorazowo do wysokości 5 000 zł

na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu

Niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności 
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mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników dla:
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dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego
pracowników

 
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej:  
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Wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
 
Dofinansowanie jest dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili przestój
ekonomiczny lub skrócony wymiar czasu pracy w zakładzie pracy z powodu
spadku obrotów gospodarczych.
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Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób
prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne
(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
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Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie
terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od
stycznia 2020 r.

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o
odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące
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Dziękuję za uwagę!
 

Izabela Wojciechowska
Referat Rozwoju Gospodarczego

Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miasta Leszna

tel. 65 529 54 02
 

www.biznes.leszno.pl
www.facebook.com/Lesznodlabiznesu

www.biznes.leszno.pl
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