
UCHWAŁA NR XX/157/2020 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym 
w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie 
lokalnej „tarczy antykryzysowej” nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego 
petycje o sposobie ich załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

dr Rudolf Urban 
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Załącznik do uchwały Nr XX/157/2020 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 2 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła petycja złożona przez Panią 
Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w 
szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów 
Opolski przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały 
nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowadziła w dniu 13 maja 
2020 r. analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające. W przedmiotowej sprawie Komisja 
uzyskała także ustną opinię Radcy Prawnego. 

W wyniku dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, co następujące. 

1) Umorzenie 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 - brak jest podstawy prawnej do generalnego zwolnienia, 
czy też umorzenia podatku dla przedsiębiorców przez jednostki samorządu terytorialnego. Każdy 
przedsiębiorca, który został dotknięty skutkami pandemii, ma prawo złożyć wniosek do Wójta Gminy 
Tarnów Opolski o umorzenie podatku. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

2) Niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po 
tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum - na terenie gminy Tarnów Opolski funkcjonuje 
tylko jedno targowisko. Z uwagi na panującą sytuację i na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy 
Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2020 r. targowisko zostało wyłączone z możliwości korzystania, 
w związku z tym przedsiębiorcy nie ponoszą negatywnych skutków, czy obciążeń związanych 
z korzystaniem z targowiska, w tym z tytułu opłaty targowej. 

3) Niepobieranie 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 te występy - na 
terenie gminy Tarnów Opolski nie występują takie miejsca, w których osoby występują na ulicach 
i nie są też z tego tytuły pobierane żadne opłaty. 

4) Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie 
opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej - ze względu na sytuację finansową gminy oraz 
obowiązujące przepisy prawa, nie ma możliwości do umorzenia lub zniesienia tej opłaty, która musi 
stanowić ekwiwalent wartości wykonania tej usługi. 

5) Niepobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za 
godzinę parkowania - nie dotyczy Gminy Tarnów Opolski, gdyż nie posiada takich miejsc. 

6) Wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce 
z koronawirusem w tym zakresie - obecnie panująca sytuacja związana z walką z koronawirusem 
COVID-19 jest bardzo trudna dla wszystkich obywateli, w tym również władz lokalnych. Zauważalne 
jest jednak, iż każda gmina współdziała w walce z szerzącą się pandemią z innymi gminami oraz 
podmiotami. Utrzymywany jest stały kontakt i stała współpraca w relacjach między jednostkami 
samorządu terytorialnego, a administracją państwową. Powyższe pokazuje, iż integracja 
i zjednoczenie wszystkich organów państwowych i samorządowych jest na bardzo wysokim 
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poziomie. Przekonuje to, iż na tym etapie brak jest potrzeby do stymulowania działania 
i współdziałania organów samorządowych poprzez wydanie uchwały solidarnościowej, o którą wnosi 
wnosząca petycję. 

Mając powyższe na uwadze komisja sugeruje rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie 
ona uwzględniona. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Tarnów 
Opolski postanawia odmówić uwzględnienia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. Pani Renaty Sutor 
złożonej w interesie publicznym.

Id: 12AFE257-619B-4B06-922D-12DCF11F32C6. Podpisany Strona 2




