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 My przedstawiciele branży gastronomicznej i hotelarskiej złożyliśmy petycję do  Burmistrza  
Miasta Brzeg Pana Jerzego Wrębiaka z żądaniem zwolnienia z podatku od nieruchomości,               w 
których prowadzona jest działalność gospodarcza od dnia zamknięcia do dnia w którym działalność 
będzie prowadzona w pełni korzystając z uchwały z dnia 31.03.2020r. Dz. U. 2020 poz. 568 art. 15p. 
Petycja ta została złożona po tym jak wystosowaliśmy 3 pisma do Burmistrza                             i 
Przewodniczącego Rady Miasta Pana Janusza Wójcika. 
 W pierwszym piśmie z dnia 20 marca br. zwracaliśmy się z prośbą o inicjatywę 
uchwałodawczą. W drugim piśmie z dnia 4 kwietnia br. wskazywaliśmy ustawę z prośbą o podjęcie 
działań zmierzających do konkretnych rozwiązań, a w w trzecim piśmie z dnia 10 kwietnia br. 
prosiliśmy o warunki, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby takie zwolnienia otrzymać. 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Janusz Wójcik nie odpowiedział na żadne z naszych próśb, a Pan 
Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzeg przyjął stanowisko, że wnioski należy składać indywidualnie, 
a on będzie je rozpatrywał indywidualnie. 
 Uważamy, że należy tę sprawę traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. W związku       z 
tym należy podjąć konkretne decyzje czy takie zwolnienie będzie miało miejsce, a jeżeli tak to jakie 
warunki muszą spełnić przedsiębiorcy, aby takie zwolnienie otrzymać. Przykładem konkretnego 
działania jest Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz, który na sesji Rady Miasta Grodków   w 
dniu 17 kwietnia br. przedstawił projekt Radnym. 
 W projekcie uzależniono rodzaj ulgi związanej z podatkiem od nieruchomości od stopnia     w 
jakim wprowadzono zakazy oraz ograniczenia. W przypadku prowadzenia działalności uchwała 
wprowadza możliwość uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości takich jak: grunty, 
budynki i budowle lub ich części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczy zakaz      i 
ograniczenia w prowadzeniu działalności związanym ze skutkami epidemii COVID-19. 
 Dodatkowo na 50% bonifikaty od wyżej wymienionego podatku mogą liczyć także mikro 
przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których w związku z negatywnymi 
konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nastąpił nie mniejszy niż 30% spadek 
przychodów do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Powyższe zwolnienia dotyczą podatku 
należnego za kwiecień, maj i czerwiec. 
 My Przedsiębiorcy informujemy, że od naszego Burmistrza Miasta Brzeg oczekujemy 
podobnych działań i czekamy na uchwałę Rady Miasta Brzeg. 



 Panie Marszałku w związku z sytuacją i stanowiskiem Naszego Burmistrza Pana Jerzego 
Wrębiaka oraz brakiem reakcji Przewodniczącego Rady Miasta Brzeg Pana Janusza Wójcika prosimy 
Pana, aby swoim autorytetem i środowiskiem politycznym doprowadził Pan, aby w Brzegu Rada 
Miasta podjęła jednoznaczną uchwałę, na którą wszyscy czekamy, jak również ewentualnych 
możliwości pomocy Samorządu Województwa Opolskiego dla Przedsiębiorców w tym dla 
Przedsiębiorców Miasta Brzeg, 

z poważaniem, 
 

w imieniu Przedsiębiorców 
  

Janusz Piotrowicz, właściciel restauracji Wozownia 
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