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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NIELISZ 

Na początek informacja, która jest dla nas w obecnej chwili 

najważniejsza: na terenie Gminy Nielisz nie odnotowano żadnego 

przypadku zakażenia koronawirusem. Z tygodnia na tydzień rośnie 

prawdopodobieństwo, że pandemia ominie naszą gminę i stan zerowy 

utrzyma się do końca szczytu zakażeń. Bardzo mocno w to wierzę. 

Jednakże przy każdej tego typu informacji nie mogę pominąć prośby                   

o przestrzeganie zasad i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, które obecnie 

obowiązują. Stosowanie się do wytycznych w codziennym życiu jest wciąż 

mocno uzasadnione i nie możemy tego ignorować.  

Aspekt gospodarczy pandemii jest również dość istotny. Na pewno odczujemy skutki 

kryzysu wywołanego COVID-19. Jak bardzo? Miejmy nadzieję, że minimalnie. Nie mniej jednak 

zamrożenie gospodarki uderza w przedsiębiorców oraz w budżet gminy. Racjonalne 

rozwiązanie to wprowadzenie przez Gminę Nielisz ulg podatkowych w sektorze prywatnym. 

Cieszę się, że w ślad za nami podążają samorządy innych gmin. Jest to szczególnie ważne dla 

polskiej turystyki, która zapewne najbardziej odczuje kryzys. Pomimo nieszczęścia są jednak 

bardzo dobre prognozy dla przemysłu turystycznego. W związku z trudnościami wyjazdu na 

wakacje za granicę, specjaliści przewidują wielki boom na spędzanie urlopu w Polsce,                          

a zwłaszcza w prywatnych kwaterach oraz gospodarstwach agroturystycznych. Wierzę, że 

dzięki temu nasza gmina odżyje gospodarczo i odrobi straty wywołane pandemią. Zanim to 

jednak nastąpi, jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zainicjowanych przeze mnie uchwałach 

podjętych przez Radę Gminy Nielisz z dnia 24.04.2020 r., które wprowadzają gminne ulgi dla 

przedsiębiorców w stanie epidemii:  

▪ odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, 

w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku           

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;  

▪ zwolnienie za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. z podatku od nieruchomości: 

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

przedsiębiorcom których działalność gospodarcza została ograniczona w związku                         

z wystąpieniem stanu epidemii i którzy zanotowali spadek obrotów.  

Warunkiem zwolnienia z ww. opłat jest złożony w Urzędzie Gminy Nielisz wniosek                       

o odstąpienie od dochodzenia należności. Zapraszam do składania wniosków.  

Bądźcie zdrowi i bezpieczni 
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Wójt Gminy Nielisz 


