UCHWAŁA NR XXIV/239/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
poprzez wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej ̕ˮ
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713)
oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz.870) Rada Miejska w Strykowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów
prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej ,, tarczy antykryzysowejˮ.
§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie, zobowiązując go do
przekazania odpowiedzi wnoszącej petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/239/2020
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 2 kwietnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Strykowie wpłynęła petycja Renaty Sutor skierowana do
wszystkich rad gmin, zawierająca postulat zmian przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie
lokalnej „tarczy antykryzysowej”, które skutkowałyby:
1. umorzeniem połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy (tzn.
umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał 2020 r.) oraz odroczeniem płatności pozostałych rat na
okres pół roku, jak również obniżeniem wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym
2. niepobieraniem podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym
terminie obniżeniem ich wysokości do minimum,
3. niepobieraniem podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez
okres pół roku, a po tym terminie obniżenie wysokości opłat do minimum,
4. umorzeniem przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie obniżenie opłat za
wywóz śmieci do opłaty minimalnej,
5. niepobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę
parkowania,
6. wydanie uchwały solidarnościowej, jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym
zakresie.
Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2020 r. Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie
rozpoznała petycję, wydając opinię negatywną i wnioskując o jej nieuwzględnienie.
Rozpatrując możliwość wprowadzania przepisów prawa miejscowego, organ stanowiący gminy musi mieć na
względzie przepisy prawa powszechnie obowiązującego – zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Podstawą prawną do stosowania ulg przez organy podatkowe jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Zgodnie z art. 67 d o.p. organ podatkowy może z urzędu
umorzyć należności podatkowe wyłącznie w przypadkach wskazanych tym przepisem. W myśl art. 67a o.p.
organ podatkowy może udzielić ulg określonych tym przepisem w zapłacie należności podatkowych, na
wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
Przepisy ustawy ordynacja podatkowa nie dają kompetencji radzie gminy do podejmowania uchwał
w przedmiocie udzielania z urzędu ulg w zapłacie należności podatkowych wszystkim mieszkańcom gminy.
W odniesieniu do postulatu obniżenia do minimum stawki podatku od nieruchomości w 2021 r., należy
wskazać, że będzie ona ustalona z uwzględnieniem panującej sytuacji gospodarczej.
W zakresie postulatu dotyczącego niepobierania opłat targowych przez pół roku, a następnie obniżenia ich do
minimum, Rada Miejska wskazuje, że nie pojawiły się żadne okoliczności, które wskazywałyby na konieczność
rozważenia zaprzestania pobierania opłaty targowej w związku z wystąpieniem epidemii, w szczególności
nie odnotowano wpływu wniosków o zastosowanie ulgi w zapłacie tej należności, co mogłoby stanowić sygnał
o wpływie stanu epidemii na zdolność podmiotów do ponoszenia tej opłaty. Dodatkowo podkreślić należy, że
podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty targowej może wystąpić o zastosowanie ulgi w jej zapłacie na
podstawie ustawy ordynacja podatkowa.
Postulat niepobierania opłat od osób występujących na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach oraz opłat
za miejsca parkingowe w przypadku Gminy Stryków jest bezprzedmiotowy, ponieważ brak jest na jej terenie
przedmiotowych opłat.
Odnośnie do kwestii umorzenia należności za wywóz śmieci, wyjaśnić należy, że analogicznie jak
w przypadku umorzenia z urzędu podatku od nieruchomości, brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia
regulacji prawnych pozwalających na umorzenie z urzędu tej opłaty, z pominięciem stosownych przepisów
ustawy ordynacja podatkowa. Uchwalając zaś wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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rada gminy kieruje się przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), która w art. 6k ust. 2 określa okoliczności brane pod uwagę przy
ustalaniu wysokości stawki opłaty.
Odnosząc się do ostatniego punktu petycji Rada Miejska w Strykowie nie widzi zasadności dla
podejmowania uchwały o wskazanej treści, a jednocześnie zauważa, że każdy z samorządów podejmuje
indywidulane, stosowane do sytuacji panującej na danym obszarze, decyzje w zakresie walki ze skutkami
epidemii, działając przy tym na podstawie i w graniach obowiązującego prawa.
Mając powyższe na względzie, nie jest możliwe uwzględnienie petycji poprzez wprowadzenie zmian
w przepisach prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Stryków.
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