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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z d n ia ..................... 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020r. 
poz. 713) w związku z art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. 
poz. 870) uchwala się co następuje:

§ 1 .1 . Rada Miejska w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 2 kwietnia 2020r. postanawia 
przekazać ją  do organu właściwego do jej rozpatrzenia w części dotyczącej umorzenia należności z tytułu wywozu 
śmieci tj. do Związku Międzygminnego „Czysty Region".

2. Po rozpatrzeniu pozostałej części petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje petycję za 
nieuzasadnioną, z przyczyn zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem oraz przekazania części petycji 
według właściwości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r ..............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia.....................2020 r.

U zasadnien ie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji 
z dnia 2 kwietnia 2020r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Burmistrza Zdzieszowic w zakresie postulatów podnoszonych w petycji wnosi do Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach o uznanie petycji za nieuzasadnioną.

W zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców 
(tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku) niniejszym informuję, iż 
obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz udzielone radom miejskim ustawowe uprawnienia do 
stanowienia prawa miejscowego nie przewidują możliwości zbiorczego (wszystkim podatnikom) umarzania rat 
podatku od nieruchomości zarówno przed jak i po upływie terminu płatności. Nadmienić należy, iż stosownie 
do art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. 
zm.) organ podatkowy, na uzasadniony, indywidualny wniosek podatnika (ważny interes podatnika lub interes 
publiczny) może umorzyć jedynie zaległości podatkowe tj. podatek niezapłacony w terminie płatności (termin 
płatności II raty - 15.05.2020 r. oraz III raty - 15.09.2020 r).

W kwestii odroczenia reszty podatku na okres pół roku wyjaśniam, iż Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwałą nr XIX/171/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 maja 2020 r. poz. 1375) umożliwiła 
podatnikom-przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze uległy obniżeniu, wydłużenie terminów spłaty rat 
podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. po spełnieniu 
warunków określonych w tej uchwale. Dodatkowo każdy podatnik może indywidualnie na mocy art. 67a w/w 
ustawy Ordynacja podatkowa zwracać się o udzielenie ulg w spłacie podatku, w tym o odroczenie terminu 
zapłaty raty podatku.

W sprawie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum w przyszłym roku kalendarzowym 
niniejszym informuję, iż na dzień dzisiejszy nie jest wiadome jak będzie się kształtowała sytuacja w dalszych 
miesiącach bieżącego roku, stąd decyzje w zakresie wysokości stawek podatkowych na przyszły rok zostaną 
podjęte dopiero pod koniec bieżącego roku po dogłębnej analizie możliwości finansowych gminy.

W zakresie niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, 
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum uprzejmie wyjaśniam, iż na mocy uchwały Nr 
XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. 
Urz.Woj. Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. poz. 2945) określono wysokość dziennej stawki opłaty 
targowej w kwocie 2 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni zajmowanej na handel przy czym zwolniono z tej 
opłaty sprzedaż prowadzoną podczas imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych 
i kiermaszów świątecznych. Wysokość ustalonej opłaty jest niewielka, a jej pobór uzasadniony jest kosztami 
jakie powoduje utrzymanie targowiska w należytym stanie (sprzątanie, wywóz śmieci, monitoring) 
i zapewnienie godnych warunków do handlu.

W sprawie niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego 
miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy 
niniejszym wyjaśniam, iż w Gminie Zdzieszowice nie ma wyznaczonych miejsc na ulicach do występów oraz 
nie pobiera się podatków za występy.

Petycja w zakresie niepobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 
opłaty za godzinę parkowania jest bezprzedmiotowa z uwagi na to, że wszystkie miejsca parkingowe w Gminie 
Zdzieszowice są bezpłatne.
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