
UCHWAŁA NR XXI/206/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie petycji OR.152.2.2020 w zakresie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej 

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) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018, poz.870), uchwala się 
co następuje: 

§ 1. 1.   Po zapoznaniu się z petycją z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) petycje uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Uzasadnienie

3 kwietnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Wołczynie wpłynęła petycja w zakresie wprowadzenia lokalnej
tarczy antykryzysowej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie przekazał w/w petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która była przedmiotem na posiedzeniu w dniu 20 maja 2020 r.

Komisja stwierdziła, że:

Gmina Wołczyn wprowadziła program wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. W ramach programu
pomocowego, przedsiębiorcy z terenu Gminy Wołczyn, którzy zostali dotknięci konsekwencjami
ekonomicznymi z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o preferencje:

1. Z tytułu podatku od nieruchomości:

• Zwolnienie od podatku od nieruchomości - zwolnienie od podatku należnego za okres: kwiecień, maj
i czerwiec 2020 roku. Zwolnienie wprowadza się dla tych przedsiębiorców, którzy mieli zakaz prowadzenia
działalności lub tych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pomoc przedsiębiorcom w formie zwolnienia od podatku
od nieruchomości będzie obowiązywała na mocy Uchwały Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatki od nieruchomości (Dz.U. Woj. Opol. Poz.
1344 z dnia 30.04.2020 r.).

• Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości – przedłużenie terminu płatności rat podatku,
których termin płatności przypada w maju i czerwcu 2020 roku, wprowadza się dla tych podatników, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19. Pomoc przedsiębiorcom w postaci przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości będzie obowiązywała na mocy Uchwały Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia
29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj.
Opol. Poz. 1345 z dnia 30 kwietnia 2020 r.).

2. Z tytułu opłaty prolongacyjnej: w przypadku zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
powstałych w stanie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem
COVID -19, opłata prolongacyjna nie będzie naliczana. Pomoc będzie obowiązywała na mocy Uchwały Nr
XX/197/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. U. Woj. Opol. 1346 z dnia 30 kwietnia 2020 r.).

3. Z tytułu należności o charakterze cywilnoprawnym:

• Podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą zwracać się do Burmistrza Wołczyna z wnioskiem
o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej
jednostkom organizacyjnym.

• W uzasadnionych przypadkach należności pieniężne przypadające gminie i jej jednostkom organizacyjnym
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, mogą być: umorzone, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych
należności może zostać rozłożona na raty. Sprawy będą rozpatrywane przez Burmistrza Wołczyna na wniosek
uprawnionego podmiotu.

Ponadto Burmistrz Wołczyna jako organ podatkowy w ramach swoich kompetencji może
w drodze indywidualnej decyzji postanowić o odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu zapłaty
podatku na raty, umorzeniu zaległości podatkowej. Wskazane wyżej ulgi w podatkach mogą być udzielone
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym po złożeniu wniosku
wraz ze stosownymi dokumentami.

Rada Miejska w Wołczynie nie podejmowała historycznie żadnych aktów prawa miejscowego, których
przedmiotem byłoby pobieranie podatków od osób występujących na ulicach i za miejsca parkingowe.

Treść postulatu dotyczącego umorzenia przez okres pól roku należności z tytułu wywozu nieczystości,
a następnie obniżenia opłat wywołuje daleko idące skutki finansowe dla samorządu, tymczasem realna ocena
kondycji finansowej podatników w kontekście negatywnych skutków rozprzestrzeniania się epidemii
koronawirusa, na chwilę obecną jest utrudniona, ponieważ stan pandemii trwa stosunkowo niedługo.
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W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją gmina jest otwarta na wszelkiego rodzaju rozwiązania
wspólne samorządów w walce z koronawirusem i w miarę możliwości podejmuje realne działania adekwatne
do lokalnych potrzeb.
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