
UCHWAŁA NR XXI/189/2020 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalnej „tarczy antykryzysowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U z 2018 r., 
poz. 870) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z  petycją wniesioną w dniu 2 kwietnia 2020 roku dotyczącą interesu publicznego 
w zakresie  zmiany przepisów prawa miejscowego tj. wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”, uznaje 
się petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia się petycji.   

2. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/189/2020 

Rady Gminy Walce 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Walce wpłynęła petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa 
miejscowego tj. wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Petycja została umieszczona w dniu 
6 kwietnia 2020 r.  na stornie BIP Gminy Walce i skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Autorka petycji wniosła o: 

1. umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy 
(tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę jego odroczenie na okres 
pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym; 

2. niepobieranie podatków targowych przez okres pól roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym 
terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3. niepobranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez 
okres pól roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy; 

4. umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozów śmieci, a po tym terminie o obniżenie 
opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5. nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę 
parkowania; 

6. wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce                                 
z Koronowirusem w tym zakresie. 

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym 
dokonano analizy petycji. Uwzględniając wnioski komisji Rada ustaliła, iż: 

Ad 1)  

Brak podstaw prawnych do umorzenia przez Radę Gminy wszystkim mieszkańcom połowy raty podatku. 
Rada ma kompetencję do wprowadzenia zwolnień, ale zasadniczo przedmiotowych zgodnie z ustawą 
o podatkach i opłatach lokalnych. Tarcza 2.0 wprowadziła dodatkową możliwość „zwolnienia” 
przedsiębiorców (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Otóż, zgodnie z art.  15p ww. ustawy rada gminy mogła 
wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, 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, a według art.  15q rada gminy mogła przedłużyć, 
w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 
30 września 2020 r. Rada Gminy w Walcach przyjęła ww uchwały tj.: 

1. UCHWAŁA NR XIX/168/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości oraz  

2. UCHWAŁA NR XIX/169/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
koronawirusa COVID-19. Petycja zatem jest niemożliwa do realizacji. 
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Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych następuje na 
indywidualny wniosek podatnika. 

Ad. 2) 

Rada Gminy nie ma kompetencji do „niepobierania” podatków (opłat) targowych. Rada mogłaby jedynie 
uchylić uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce (uchwała Rady 
Gminy Walce nr X/76/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku ze zm.) 

Zgodnie bowiem z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może (czyli nie musi) 
wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, 
z zastrzeżeniem ust. 2b. 

Ad. 3)  

Rada Gminy Walce nie ustanawia takich podatków, jak również nie ma uprawnień do zwalniania z takich 
opłat. 

Ad. 4)  

Przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują dla Rady Gminy prawa do umarzania opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Jedyne zwolnienia przewiduje art 6k ust. 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Według tych przepisów rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), lub 
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1390 i 1907) i Rada Gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych. 

Ad. 5) 

Postulat dotyczący niepobierania opłat za parking przez pół roku, a po tym terminie ich zmniejszenie 
nie będzie realizowany w Gminie Walce, ponieważ nie pobiera się opłat na  terenie gminy Walce. 

Ad. 6)  

W kwestii wydania uchwały solidarnościowej, jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce 
z koronowirusem, należy stwierdzić, że podjęcie takiej uchwały nie wywoła namacalnych form pomocy dla 
podmiotów i osób fizycznych, miałoby wyłącznie charakter intencyjny, a wywoływanie i podejmowanie 
takiego aktu intencyjnego mija się z celem i wydaje się zbyteczne w obecnej sytuacji, ponieważ podmioty 
i osoby fizyczne oczekują realnej pomocy. Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne borykające się 
z negatywnymi skutkami pandemii mają możliwość korzystania z zapisów „tarczy antykryzysowej” 
uchwalonej przez parlament. Pomoc rządu jest równie wskazana dla samorządów, które niewątpliwie 
znajdują się również  w bardzo trudnej sytuacji. 

Spełnienie postulatów zawartych w petycji, biorąc pod uwagę możliwości Gminy Walce nie jest możliwe. 

W związku z powyższym Rada Gminy Walce po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia 
petycji.
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