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DLA BIZNESU 
 

Wsparcie dla gmin górskich  

Informujemy że wczoraj wicepremier, minister     
rozwoju przedstawił tzw. plan wsparcia dla gmin       
górskich. W jego ramach, trafić ma do nich do nich          
miliard złotych, z czego przeszło 700 mln zł ma być          
przeznaczone na inwestycje. Program ma dotyczyć      
ok. 200 gmin.  

Z informacji przedstawicieli rządu wynika, że każda       
z tych gmin otrzyma dwojakiego rodzaju wsparcie.       
Po pierwsze, co ważne dla przedsiębiorstw      
samorządy będą mogły umarzać podatek od      
nieruchomości, a rząd będzie refinansował     
samorządom 80 proc. kosztów takiego umorzenia.      
Drugą formą pomocy mają być pieniądze      
przeznaczone na inwestycje związane z branżą      
turystyczną.  

Górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln         
zł. Według wyjaśnień ministra, jeżeli gmina uzyska       
na inwestycję np. maksymalną kwotę 8 mln zł, będzie         
mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego      
budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki       
przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla     
przedsiębiorców, w tym także dla przedsiębiorców      
reprezentujących branże, które nie są dotknięte      
administracyjnymi obostrzeniami. 

Pieniądze z obu instrumentów można będzie      
przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie     
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a    
także infrastruktury komunalnej związanej z     
usługami turystycznymi, w szczególności budowy,     
rozbudowy, przebudowy lub modernizacji: 

● szlaków turystycznych pieszych, rowerowych,    
konnych, wodnych, narciarskich i turystyki     
zimowej, a także ich oznakowanie; 

● placów, deptaków, promenad, parków,    
punktów widokowych; 

● parkingów, wypożyczalni sprzętu   
rekreacyjnego;  

● skansenów, muzeów, obiektów kultury    
regionalnej i innych atrakcji turystycznych; 

● infrastruktury komunalnej koniecznej do    
rozwoju usług turystycznych, np. dróg,     
chodników, oczyszczalni ścieków itp. 

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły      
wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu       
zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej      
kwoty. 

Wsparciem mają zostać objęte gminy, które      
spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

● w całości leżą w obrębie następujących      
makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety    
Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy    
Zachodnie, Obniżenie Orawsko   
-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański,   
Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste;  

● przecinają się z granicą wyżej     
wymienionych makroregionów i   
jednocześnie w ich obrębie znajdują się      
obszary o wysokości co najmniej 500 m       
n.p.m.; 

● leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży      
i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których      
znajdują się obszary o wysokości co      
najmniej 500 m n.p.m.; 

● przecinają się z granicą wyżej     
wymienionych makroregionów, ale w ich     
obrębie nie znajdują się obszary o wysokości       
co najmniej 500 m n.p.m.; 

● przynajmniej część znajduje się w odległości      
do 10 km od granicy wymienionych      
makroregionów i jednocześnie w ich obrębie      
znajdują się obszary o wysokości co      
najmniej 500 m n.p.m.; 

● nie znajdują się w obrębie wymienionych      
makroregionów, ale w całości lub prawie w       
całości otoczone są przez gminy górskie,      
wyodrębnione na podstawie powyższych    
kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i      
Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko. 

 
Restrykcje przedłużone do 31 stycznia 

 
Informujemy że, dotychczasowe obostrzenia    
związane z pandemią koronawirusa zostaną     
wydłużone do końca stycznia. Zamknięta nadal      
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będzie część sklepów w galeriach handlowych oraz       
hotele. W najbliższych dniach jedyna zmianą będzie       
fakt że, 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do         
szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Poniżej      
przypominamy najważniejsze obostrzenia związane z     
COVID-19: 

● Obowiązuje utrzymywanie co najmniej    
1,5-metrowej odległości między pieszymi. 

● Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w       
miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w      
autobusie, w przychodni czy w kościele. 

● Ograniczona jest działalność galerii handlowych     
– otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy        
sklepy z artykułami spożywczymi. 

● Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej    
restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz       
podawanie żywności na wynos. 

● Ograniczone jest prowadzenie działalności    
hotelarskiej (z wyjątkami). 

● Nieczynne są stoki narciarskie. 
● Zawieszona jest działalność placówek kultury, w      

tym m.in. teatrów, kin czy muzeów. 
● Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych,     

dyskotek 
● Zawieszona jest działalność basenów,    

aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z       
wyjątkami). 

● Środkami transportu zbiorowego może    
podróżować ograniczona liczba osób. 

● W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1        
osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie        
mniejszej niż 1,5 m. 

● W zgromadzeniach publicznych może    
uczestniczyć max. 5 osób. 

● Obowiązują godziny dla seniorów (od     
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 –       
12:00). 

● Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii,     
konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć      
okolicznościowych. 

● Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą      
odbywać się wyłącznie on-line. 

● Obowiązują ograniczenia związane z    
przekraczaniem granicy i ruchem    
międzynarodowym. 

źródło: prawo.pl, gov.pl 
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