UCHWAŁA Nr XX/132/20
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa
miejscowego nie może zostać uwzględniona.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Wąbrzeźno, która
zawiadomi składającą petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XX/132/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 17 czerwca 2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2020 roku do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła petycja pani Renaty
Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w przedmiocie:
1) Umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich
mieszkańców Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenia rat podatku od
nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pól
roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku
kalendarzowym;
2) Niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na
jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
3) Niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do
tego miejscach przez okres pól roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum
wysokości opłat za te występy;
4) Umorzenie przez pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie
o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;
5) Nie pobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie
o zmniejszenie opłat za godzinę parkowania;
6) Wydanie uchwały solidarnościowe j-jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce
z Koronawirusem w tym zakresie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z § 78a ust. 1 Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 2630, z późn. zm.) na posiedzeniu w dniu 25 maja
2020 roku przeprowadziła analizę postulatów zawartych w powyższej petycji. W wyniku
dokonanej analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała do Rady Miasta
Wąbrzeźno o nieuwzględnienie petycji pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 p i 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374) rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za cześć roku 2020, zwolnienia
z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, lub też przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości,
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r, nie dłużej do dnia 30 września 2020 r., wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jednak
powołane wyżej przepisy wskazują na możliwość wprowadzenia zwolnień oraz wydłużenia
terminu płatności podatku od nieruchomości wyłącznie dla grupy podmiotów, a nie wszystkich
mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno. Niemożliwe jest natomiast wprowadzenie w drodze
uchwały umorzeń zaległości podatkowych. Ponadto istnieją rozwiązania i możliwości
wynikające z Ordynacji Podatkowej dedykowane podatnikom w trudnej sytuacji finansowej
stosowane na wniosek osoby zainteresowanej. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374) nie wprowadza uprawnień dla rady gminy do wprowadzenia w drodze uchwały zwolnień
od wnoszenia opłaty targowej.
Podkreślić należy, że Rada Miasta Wąbrzeźno nie podejmowała historycznie żadnych aktów
prawa miejscowego, których przedmiotem było ustalenie podatku dla osób występujących na
ulicach w wyznaczonych do tego miejscach. W związku z powyższym na terenie Gminy Miasto
Wąbrzeźno nie są pobierane podatki od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych
do tego miejscach.
Brak jest prawnej możliwości umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu
śmieci, a p tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. Umorzenia
nie mogą dotyczyć tzw. należności przyszłych. Ponadto opłata wnoszona przez mieszkańców
Gminy Miasto Wąbrzeźno z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczona
jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń Przedsiębiorcy świadczącemu usługę na rzecz gminy
w tym zakresie.
Gmina Miasto Wąbrzeźno otwarta jest na wszelkiego rodzaju wspólne rozwiązania
samorządów w walce z koronawirusem i w miarę możliwości podejmuje działania adekwatne
do lokalnych potrzeb. Jednak brak jest podstawy prawnej do podjęcia tzw. „uchwały
solidarnościowej” – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z Koronawirusem.

W związku z powyższym Rada Miasta Wąbrzeźno mając na uwadze przedstawione powyżej
okoliczności, a także stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia odmówić
uwzględniania petycji pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

