
   

Kraków, 5 maja 2020

 

Piotr Laskowski

Prezes Zarządu

Krakowska Izba Turystyki

ul. Św. Anny 9/III

31-008 Kraków

Szanowny Pan

Jacek MAJCHROWSKI

Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy  się  do  Pana  w  tym  trudnym  momencie  pandemii  koronawirusa  która
uniemożliwia funkcjonowanie wielu z nas, zarówno jako mieszkańców Krakowa, ale
przede wszystkim jako przedsiębiorców branży turystycznej. 

Turystyka  jest  nierozerwalnie  związana z  Krakowem i  symbioza  miasta  z  branżą
turystyczną  i  wspólna  promocja  Krakowa  jako  atrakcyjnej  destynacji  turystycznej
przyniosła  wspaniałe  efekty  w  postaci  kilkunastu  milionów  turystów  rokrocznie
odwiedzających nasze miasto i zostawiających w nim ponad 7,5 mld PLN. W branży
turystycznej pracuje ponad 10 % mieszkańców Krakowa, a ruch turystyczny generuje
ponad 10 % PKB Miasta.

Aktualna  sytuacja,  a  co  za  tym  idzie  wprowadzone  odgórnie  restrykcje  w
prowadzeniu  niektórych  rodzajów  działalności  (np.  działalność  obiektów
noclegowych,  przewozy  międzynarodowe)  powodują  spadek  obrotów  wielu
przedsiębiorców  z  naszej  branży  do  zera,  bez  perspektywy  szybkiej  poprawy
sytuacji.

Pozorne  uruchomienie  obiektów  noclegowych  4.05.2020  r.  nie  poprawia  w  tym
zakresie sytuacji  i  decyzja podjęta na szczeblu rządowym nie spowoduje nagłego
napływu gości hotelowych, dlatego też wiele z obiektów wstrzymuje się z decyzją o
ponownym  otwarciu  swego  obiektu,  gdyż  nie  ma  to  żadnego  uzasadnienia
ekonomicznego. 

Zwracamy  się  do  Pana  Prezydenta  z  prośbą  o  zwolnienie  z  podatku  od
nieruchomości  (w  okresie  stanu  pandemii  i  trzy  miesiące  po  jej  zakończeniu)
przedsiębiorców  prowadzących  obiekty  noclegowe  na  terenie  Gminy  Miejskiej
Kraków – takie uprawnienie zostało nadane na podstawie zapisu Art. 15p Ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Poz. 568).

Drugą kwestią  o  którą chcielibyśmy wnioskować  jest  zwolnienie krakowskich  firm
transportowych  z  płatności  podatku  od  środków  transportu  do  9  miejsc,  pod
warunkiem że są składnikiem majątku firmy, na analogiczny okres – firmy transportu
osób były pierwszymi które zostały dotknięte negatywnym wpływem pandemii i wiele
z nich już od stycznia straciło przychody i szansę zarabiania. Wielu z krakowskich
przewoźników było istotnymi  elementami europejskiego łańcucha obsługi  dla grup
pozaeuropejskich  i  byli  znakomitymi  ambasadorami  Krakowa  i  krakowskiej
przedsiębiorczości na terenie całego kontynentu.

Liczymy na przychylne podejście Pana Prezydenta do wyżej wymienionych tematów,
gdyż  nasz  branża  jest  tzw.  „first  in  –  last  out”,  co  oznacza  że  skutki  pandemii
będziemy odczuwali zapewne najdłużej, a powrót do stanu sprzed pandemii wydaje
się na ten moment bardzo oddalony w czasie.

Jednocześnie cały czas liczymy na współpracę z Wydziałem Turystyki Urzędu Miasta
w zakresie  promocji  Krakowa w momencie  odradzania  się  ruchu  turystycznego  i
liczymy bardzo na wsparcie  branży w tym trudnym momencie,  w celu odbudowy
turystyki w takiej formie jakiej wszyscy oczekujemy.

Pozostaję  do  dyspozycji  Pana  Prezydenta  i  deklaruję,  w  imieniu
współpracujących  organizacji,  chęć  i  wolę  dalszej  współpracy  dla  dobra  branży
turystycznej i naszego pięknego Miasta.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Laskowski

Prezes Zarządu

Krakowskiej Izby Turystyki

Do wiadomości:

1. Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

2. Włodzimierz Pietrus - Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

3. Andrzej Hawranek - Przewodniczący Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska

4. Rafał Komarewicz - Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków

5. Łukasz Gibała - Przewodniczący Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców
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