
UCHWAŁA NR XXIII/242/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. 
(Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Po rozpoznaniu petycji p. [...] z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie 
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") Rada Miejska w Gogolinie 
uznaje się za właściwą do jej rozpatrzenia w części tj.:  

1) w pkt 1 petycji w zakresie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum w przyszłym roku 
kalendarzowym, 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie obniżenia wysokości podatków targowych do minimum, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie obniżenia do minimum wysokości opłat za występy na ulicach w wyznaczonych 
do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, 

5) w całości pkt 6 petycji. 

2. W poniżej wskazanych częściach petycji wymienionej  w § 1 ust. 1 Rada Miejska w Gogolinie uznaje się 
za niewłaściwą do rozpatrzenia i przekazuje  petycję w tym zakresie do Burmistrza Gogolina, jako organu 
właściwego do jej załatwienia tj:. 

1) w  pkt 1 petycji w zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich 
mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku) 
i odroczenie reszty podatku na okres pół roku , 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących 
na jarmarkach, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach 
w wyznaczonych do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, 

5) w całości pkt 5 petycji. 

§ 2. Uzasadnienie przekazania części petycji zgodnie z właściwością stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania petycji w zakresach  
wymienionych w § 1 ust. 2 zgodnie z właściwością, poinformowania osoby wnoszącej petycję o tym fakcie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/242/2020 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 3 kwietnia 2020r. wpłynęła petycja p. [...] złożona 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej "tarczy 
antykryzysowej). 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 
skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 20 kwietnia 2020r. odbyło się posiedzenie 
przedmiotowej Komisji. Po analizie petycji,  Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, że  Rada 
Miejska w Gogolinie jest właściwa do rozpatrzenia złożonej petycji  tylko w części tj. 

1) w pkt 1 petycji w zakresie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum 
w przyszłym roku kalendarzowym, 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie obniżenia wysokości podatków targowych do minimum, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie obniżenia do minimum wysokości opłat za występy na ulicach 
w wyznaczonych do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, 

5) w całości pkt 6 petycji. 

Natomiast w pozostałej części tj: 

1) w  pkt 1 petycji w zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości 
dla wszystkich mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego 
roku) i odroczenie reszty podatku na okres pół roku , 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących 
na jarmarkach, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach 
w wyznaczonych do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, 

5) w całości pkt 5 petycji, 

uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia w tym zakresie i postanawia przekazać ten zakres petycji 
do Burmistrza Gogolina, jako organu właściwego do jego załatwienia, gdyż udzielenie ulg 
i dochodzenie należności  do wykonawczej kompetencji Burmistrza Gogolina. 

Odnosząc się do opłat parkingowych wskazać należy, że Ustawa  z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej  (tj. Dz. U. 2019r. poz. 712) określa zasady 
i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez 
te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, 
których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy). Taki charakter zadań użyteczności 
publicznej ma przeznaczenie i wykorzystywanie nieruchomości gminnych na parkingi (NSA I OSK 
662/15). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 
do kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy zarówno wybór sposobu 
prowadzenia i form gospodarki komunalnej, jak i określanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 
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W zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z jej art. 4 ust. 2, uprawnienia mogą być 
powierzone przez organy stanowiące organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgodnie zatem z art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, to organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego, za jakie należy uznać parkingi miejskie (NSA I OSK 
662/15). 

Komisja ustaliła, że na podstawie powyższych przepisów uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gogolin 
nr XXX/229/97 z dnia 13.08.1997r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do ustalenia cen 
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej oraz uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie 
Nr XXV/263/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń uzyteczności 
publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń Rada Miejska 
w Gogolinie powierzyła Burmistrzowi Gogolina uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji postanowiła jak wyżej.
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