
UCHWAŁA NR XXIV/274/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 24 września 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

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. 1. Petycję w interesie publicznym w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości  

wniesioną w dniu 17 kwietnia 2020 roku, znak: S.152.10.2020 uznaje się za bezprzedmiotową 

za okres od kwietnia do czerwca 2020. 

2. Za okres miesiąca lipca petycję uznaje się za niezasadną.  

 

§ 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 17 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Masłów wpłynął wniosek od Samrelaks 

Mąchocice Sp. z o.o., w imieniu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

hotelarską i pokrewne w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności za okres od kwietnia do lipca poprzez 

podjęcie stosownej uchwały.  

Wniosek został zakwalifikowany jako petycja.  

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 

zarekomendowała stanowisko: uznania petycji za bezprzedmiotową. Uzasadnieniem 

stanowiska jest  fakt, iż Rada Gminy Masłów, w dniu 21 maja br. podjęła uchwałę NR 

XIX/221/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Na podstawie tej uchwały podmiot wnoszący petycję złożył stosowne dokumenty i otrzymał 

zwolnienie z podatku za wskazany w uchwale okres tj. od kwietnia do czerwca br. W zakresie 

zwolnień z podatku za miesiąc lipiec petycję uznaje się za bezzasadną, z uwagi na fakt iż 

przepisy regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w okresie epidemii pozwoliły 

na uruchomienie tych obiektów.    

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  


