
Ulgi podatkowe w gminie Grodków 

Przedsiębiorcy z gminy Grodków, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii 

Covid-19,  mogą ubiegać się o ulgi w zapłacie podatków oraz ulgi w zapłacie czynszu. 

W przypadku ulg w zapłacie podatków chodzi np. o odroczenie terminu płatności podatku oraz 

zaległości podatkowej, rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej, częściowe lub 

całkowite umorzenie zaległości podatkowej wraz z  odsetkami. Natomiast o ulgi w zapłacie czynszu 

mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są najemcami gminnych lokali użytkowych. Ulga ta może być 

przyznana w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia należności 

czynszowych.  

Jak informują władze Grodkowa, powołując się na stosowne uchwały, „ulgi te stanowić będą pomoc 

de minimis i mogą zostać udzielone w  związku z ważnym interesem podatnika lub ważnym 

interesem publicznym”.  

Co trzeba zrobić, by z ulg skorzystać? Złożyć wniosek, a do wniosku dołączyć:  

- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, 

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich  lat obrotowych (zestawienie przychodów i 

rozchodów) 

- dokumenty finansowe za I kwartał. 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności 

finansowej 

- oświadczenie majątkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

Wzory wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Grodków w zakładce karty usług Wydział Podatków i Opłat: http://grodkow.pl/248-

menutematyczne/8827-karty-uslug.html  

Wniosek można złożyć w formie:   

- elektronicznej, poprzez skrzynkę podawczą e PUAP, 

- pisemnej – pocztą albo wrzucając do umieszczonej na czas epidemii skrzynki pocztowej przy 

głównych drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Grodkowie w zaklejonej kopercie opatrzonej 

danymi wnioskodawcy 

Szczegółowe informacje telefoniczne dot. ulg w zapłacie podatków można uzyskać pod numerem tel.: 

77 40 40 328 lub 77 40 40 350; a ulgi w zapłacie czynszu pod numerem tel.: 77 40 40 332. 

 

Informacja przygotowana na podstawie materiałów Gminy Grodków. Źródło: 

http://www.grodkow.pl/321-aktualnosci/4407-aktualnosci/10069-informacje-dla-przedsiebiorcow-w-

zwiazku-z-koronawirusem.html  
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