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ZGŁOSZENIE WNIESIENIA W POMNIEJSZONEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO NALEŻNEJ SKARBOWI PAŃSTWA ZA 2021 R. 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 
II. PODSTAWA PRAWNA: 

Art.. 15ja, 15jc i 15jca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. 2020, poz.1842 z późn. zm.) 
 

III. INFORMACJE PODSTAWOWE: 
1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

w odniesieniu do której organem reprezentującym Skarb Państwa jest Prezydent Miasta Siedlce, wykorzystywanej 
do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2021 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których 
wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu 
proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan 
epidemii z powodu COVID-19. 

2. Warunkiem pomniejszenia opłaty rocznej jest: 
a. wniesienie w niepomniejszonej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 w 

terminie do 30 stycznia 2021 r. 
b. zgłoszenie wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości Prezydentowi Miasta Siedlce, przed upływem 31 

marca 2021 r. (Wysokość opłaty za 2021 rok ulega pomniejszeniu o kwotę wyliczoną jako  iloczyn 
podstawowej opłaty za 2020 r. i współczynnika 73/366, gdzie 73 to ilość dni w 2020 r. bez stanu zagrożenia 
epidemiologicznego oraz stanu epidemii); 

c. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

3. Dokonując zgłoszenia podmiot oświadcza: 
a. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w art. 15jc ust. 1, w związku z 

zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15ja; 
b. o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

c. że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej 
4. Oświadczenie powyższe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(4)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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5. Dokonując zgłoszenia podmiot przedstawia informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: 

• przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,  
• organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie,  
• podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie,  
• państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 
 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wypełnione zgłoszenie wniesienia w pomniejszonej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego należnej Skarbowi Państwa za 2021 r. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc związaną z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz jej skutków 

3. Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od 
pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika. 
 

V. OPŁATY: 
Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2020, poz.1546 z późn. zm.) 
 
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
• Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2 czynne: poniedziałek w godz.9.00-17.00, od wtorku do piątku  

w godz.7.45-15.45, 
• pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. 

 
VII. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Pismo informujące o pomniejszeniu opłaty rocznej;  
2. Pismo informujące, że nie zostały spełnione przesłanki do pomniejszenia opłaty lub warunki udzielenia pomocy.  

 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Nie dotyczy 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17099047?unitId=art(37)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?unitId=art(4)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT

