
UCHWAŁA NR XXIV/272/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 24 września 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

wniesiona w dniu 3 kwietnia 2020 roku, znak: S.152.7.2020 nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

  



 

 UZASADNIENIE 

 

W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Masłów wpłynęła petycja w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”) skierowana do wszystkich rad gminy w Polsce, wszystkich zarządów 

powiatów i sejmików województw w Polsce.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów przekazał przedmiotową petycję do powołanej w tym 

celu Komisji do spraw Petycji. 

Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego  jest rozpatrywana 

przez ten organ (art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach). Rada gminy rozpatruje petycje  i w tym celu 

powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3  ustawy o petycjach  przedmiotem petycji może być żądanie m.in.  zmiany 

przepisów prawa w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w dniu 14 września br. Komisja 

rekomenduje stanowisko, że postulaty zawarte w petycji dotyczące: 

1) umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich 

mieszkańców Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od 

nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół 

roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku 

kalendarzowym; 

2) niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3) niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do 

tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum 

wysokości opłat za występy; 

4) umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5) nie pobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 

opłaty za godzinę parkowania  

oraz o 

6) wydania uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce 

z Koronawirusem w tym zakresie; 

nie zasługują na uwzględnienie.  

 

Komisja odniosła się do poszczególnych punktów petycji, wyjaśniając: 

Ad. 1) zgodnie z art.  67a.  ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenie terminu płatności 

podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej dokonuje się na 

wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym. Brak podstaw prawnych, aby bez wniosku podatnika organ podatkowy mógł 

udzielić umorzeń, odroczeń czy ulg podatkowych. Ponadto ustalone stawki podatkowe zostały 

http://www.widawa.pl/asp/pliki/20200218_XXV_sesja/pkt_17.pdf#page=1
http://www.widawa.pl/asp/pliki/20200218_XXV_sesja/pkt_17.pdf#page=1


skalkulowane w taki sposób, zapewnić środki na zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców 

gminy.  

Ad. 2) na terenie gminy nie funkcjonują targowiska, jarmarki, a stawka opłaty targowej jest 

stawką symboliczną. Ponadto, w przepisach prawa brak podstaw do ustalenia stawek 

minimalnych.  

Ad. 3) na terenie gminy brak wyznaczonych miejsc na ulicach przeznaczonych do występów 

wobec powyższego nie pobiera się opłat z tego tytułu.  

Ad. 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie art. 6h. 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a stosowanie zwolnień wynika z art. 67a 

ordynacji podatkowej. Ponadto zgodnie z art. 6r. ust. 1aa. środki z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat 

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wysokość stawek opłaty jest więc skalkulowana na poziomie zapewniającym pokrycie 

kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami i realizacji ustawowych zadań.  

Ad. 5) na terenie gminy nie funkcjonują płatne parkingi, wobec powyższego nie pobiera się 

opłat z tego tytułu.  

Ad. 6) Komisja uznała, że brak jest podstaw prawnych do wydania uchwały solidarnościowej 

– jednoczącej wszystkie lokalne władze w walce z koronawirusem.  

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

Rada Gminy Masłów przyjmuje za własne stanowisko Komisji do spraw petycji.  

 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 


