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Podmioty św,iadczące 
usługi hotelarskie 
wg rozdzielnika 

W odpowiedzi na petycję z dnia 5 kwietnia 2020 r. (wpływ do 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dniu 6 maja· br.), przesyłam 

w załączeniu uchwałę nr XVII/355/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 

30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji podmiotów 

świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia wymiaru 

podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19. 

Z poważaniem 

I 

Otrzymują: 

- Hotel AVA, ul. Pszczyńska 113, 44-100 Gliwice 
- Hotel Łabędy, ul. Popiełuszki 11, 44-113 Gliwice 
- Hotel Arsenał, ul. Anny Jagiellonki 68, 44-109 Gliwice 
- BPM (elektronicznie) 
- BR a/a 
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UCHWAŁA NR XVll/355/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji podmiotów świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia 
wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględniać petycji podmiotów świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia wymiaru 
podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotów składająqych 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady Miasta 

G~e/7 
( \--:;~C> V\cĄ_,, 

Marek Pszonak 

Id: 96AF5E2C-8802-4844-984E-3A2C94782019. Podpisany 



Załącznik do uchwały Nr XVIl/355/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
(dalej zamiennie: Komisja). 

W dniu 6 maja 2020 r. trzy podmioty świadczące usługi hotelarskie złożyły petycję o obniżenie wymiaru 
podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19. Wystąpienie podmiotów skierowane zostało 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W toku procedowania Komisja: 

I. uzyskała szczegółowe pisemne wyjaśnienia Skarbnika Miasta, 

2. zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii do Komisji Budżetu i Finansów, która poinformowała 
o swoim poparciu dla stanowiska Skarbnika Miasta, 

3. zapoznała się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Urzędu 
_ Miejskiego w Gliwicach. 

Przedstawione Komisji wyjaśnienia zawierały informację, iż obecnie przedsiębiorcy dotknięci skutkami 
ekonomicznymi epidemii COVID-19 mogą występować o indywidualne ulgi w trybie art. 67a Ordynacji 
podatkowej oraz, że część podmiotów wskazanych w petycji zwróciła się już o takie ulgi i je uzyskała. 

Paragraf I ww. przepisu stanowi, iż „ Organ podatkowy, na wniosek podatnika (. . .) w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 

I) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwlokę lub odsetki od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwlokę lub opłatę prolongacyjną. " 

Przyznanie ulgi w powyższym trybie pozwala indywidualnie zbadać sytuację każdego wnioskującego o jej 
udzielenie podmiotu i dostosować skalę pomocy do rzeczywistych skutków oddziaływania na dany podmiot 
ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. 

Ponadto w opinii członków Komisji podmioty składające petycję powinny również wykorzystać inne 
narzędzia wsparcia wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- I 9, która jednocześnie nie przewiduje wsparcia 
w formule zaproponowanej przez Przedsiębiorców . Należy przy tym mieć na uwadze względy ochrony 
uczciwej konkurencji, do której naruszenia mogłoby dojść w wyniku udzielenia wsparcia w formie 
proponowanej w petycji (nie tylko branża hotelarska została dotknięta ograniczeniami związanymi z COVID-
19). Ponadto takie „odgórne" wsparcie byłoby traktowane jako pomoc de minimis, co w istocie mogłoby 
ograniczyć inne możliwości ubiegania się o wsparcie objętych nim podmiotów. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy prawne, przewidziane 
w szczególności w Ordynacji podatkowej, umożliwiają zastosowanie stosownych ulg i zwolnień podatkowych, 
Komisja postanowiła zarekomendować Radzie Miasta przyjęcie niniejszej uchwały. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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