
PROJEKT 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLII/277/2022 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 lutego 2022r. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 12 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Łysomice zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków lub ich 

części, budowli lub ich części nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),  

w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

 

 

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

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XLII/277/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła w życie  

6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 

postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być 

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 

działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego, lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w 

zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: 

publicznym; podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Do Rady Gminy Łysomice  

12 lutego 2022 r. wpłynęła petycja Pana Damiana Saletnika (wnioskodawca wyraził zgodę na 

upublicznianie na stronie internetowej Gminy Łysomice danych osobowych oraz 

administrowanie nimi zgodnie z przepisami RODO) z 14 lutego 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Łysomice zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, 

budynków lub ich części, budowli lub ich części nie związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej), w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie 

jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i  poz. 1378 i poz. 1834) rada gminy rozpatruje petycje.  

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Łysomice zapoznała się z petycją i ustaliła, że zwolnienie z podatku od nieruchomości 

w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej na poziomie gminy jest trudne do realizacji 

z uwagi na potencjalne skutki finansowe dla budżetu gminy w zakresie ewentualnej utraty 

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Należy podkreślić, że inwestor ma możliwości 

skorzystania z wielu źródeł dofinansowania m. in. do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska można składać wnioski o dotację w ramach Programu Mój Prąd – program 

dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Ponadto każdy właściciel jednorodzinnego domu 

mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.  

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice nie uwzględnia petycji z 12 lutego 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Łysomice zwolnienia z podatku od nieruchomości 

(gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części nie związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej), w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

Ponadto Rada Gminy Łysomice poucza, że na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej 

ustawy o petycjach Rada może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty 

lub dowody nieznane podczas rozpatrywania wcześniejszej petycji. 

 

 


