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ul. Rynek t,24-t05 Baranów

Petycia

My niżej podpisani, przedsiębiorcy prowadzący działalnośćgospodarczą na terenie
Gminy Baranów, zwracamy się z prośbą,o zmianę uchwaĘ Rady Gminy Baranów
NR XXl/167 /2Ot6 z dnia 25 listopada 2016r. oraz obniżenie wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

Prośbęswoją motywujemy wm, że z każdym kolejnym rokiem rosną opłaty, które
ponosimy §ltułem kosztów związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej.
Przychody firm nie wzrastają proporcjonalnie do rosnących podatków. Obowiązujące na
terenie gminy Baranów podatki są zbyt wysokie w stosunku do tego co gmina ma do
zaoferowania dla rozwoju przedsiębiorczości. Na terenie Gminy Baranów brakuje terenów
podlegających kategoriispecja!nej strefy ekonomicznej, sieci dróg krajowych iwojewódzkich
oraz dostępu do infrastruktury technicznej. Drogi przebiegające przez Gminę Baranów są
niskiej kategoriico stwarza utrudnienie dla prowadzonych przez nas firm. Stawka podatku
okazuje się byĆ nieadekwatna w stosuńku do gmin o podobnym, a niekiedy lepszym stopniu
rozwoj u w u kierunkowa n iu przedsiębiorczości.
PoniŻej przedstawiamy tabelę sąsiednich gmin wraz z aktualnie obowiązującą stawką

podatku od nieruchomości.
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stawka podatku od nieruchomości
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L5,78zl/m2
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Jednocześniepragniemy zauważyć, że przedsiębiorcy działający w obrębie Gminy Baranów,
stanowią dużą częśćbudżetu tej gminy, nie tylko poprzez przychody z tytułu podatku od
nieruchomości, ale także poprzez przychody wynikające z powszechnie obowiązującej
subwencji podatkowej.

Liczymy na wyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz konstruktywny dialog ze
strony Władz Gminy Baranów, w przeciwnym razie będziemy zmuszenido

wyrejestrowywania naszych działalnościlub przeniesienia ich do gmin bardziej przyjaznych
dla przedsiębiorczości,co może spowodować katastrofalne skutkidla budżetu gminy. Mamy
nadzieję, że skierowana petycja zostanie poważnie potraktowana przez Władzę Gminy
Baranów i otworzy dyskusję na temat kondycji i możliwościnaszych przedsiębiorstw
działających na terenie gminy.
Z poważaniem

Przedsiębiorry

