
UCHWAŁA NR XXI/181/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska 
w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej „traczy antykryzysowej”), Rada Miejska w Dobczycach nie uwzględnia jej postulatów   
uznając petycję za bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Marek Kaczor 
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Uzasadnienie

W dniu 03.04.2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce drogą elektroniczną została wniesiona petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (tj. wprowadzenia lokalnej
„tarczy antykryzysowej), zwana dalej „petycją”, w której zawarto postulaty dotyczące zmiany przepisów
prawa poprzez:

1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy,
a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum
w przyszłym roku kalendarzowym,

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości
do minimum,

3) niepobieranie podatków od osób występujących na ulicach,

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie obniżenie opłat
za wywóz śmieci do opłaty minimalnej,

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku,

6) podjęcie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem
w tym zakresie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r., zapoznaniu się z petycją
oraz stanowiskiem Radcy Prawnego Urzędu i Sekretarza Gminy Dobczyce obecnych na posiedzeniu
Komisji, nie podzieliła postulatów wnoszonych przez jej autorkę, z następujących przyczyn:

Ad 1 -2) Brak jest podstaw prawnych do zastosowania systemowego rozwiązania w postaci umorzenia
podatku od nieruchomości czy niepobierania opłaty targowej dla wszystkich mieszkańców Gminy. Dodać
należy, że kwestie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom w trudnej sytuacji
finansowej, w tym umorzeń czy odraczania terminów płatności reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z poźn. zm). Natomiast postulat petycji
dotyczący obniżenia wysokości podatku od nieruchomości i opłaty targowej w przyszłym roku do
minimum wiąże się z daleko idącymi skutkami finansowymi dla budżetu Gminy, co wymagałoby
modyfikacji zadań zaplanowanych na rok bieżący i lata przyszłe. Jest to istotne tym bardziej, że z powodu
epidemii Gmina utraci sporą część dochodów. Podkreślenia wymaga również , że stawki opłaty targowej
nie były podnoszone od 2016 r.

Ad 3 i 5) Postulat petycji jest nieadekwatny do sytuacji faktycznej Gminy, z uwagi na fakt, że Rada
Miejska w Dobczycach nie podejmowała żadnych aktów prawa miejscowego, których przedmiotem byłoby
pobieranie podatków od osób występujących na ulicach czy opłat za miejsca parkingowe.

Ad 4) Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2) tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3) obsługi administracyjnej tego systemu 4) edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ przede wszystkim koszty
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Są to koszty, które Gmina musi zapłacić
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przedsiębiorcy odbierającemu odpady i regionalnej instalacji przetwarzania odpadów zgodnie z zawartymi
umowami. Wobec powyższego brak jest podstaw do obniżenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Wskazać należy również, iż do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie
wskazana wyżej Ordynacja podatkowa zawierająca rozwiązania w postaci ulg dedykowane osobom
pozostającym w trudnej sytuacji finansowej, stosowane na zasadach określonych w tej ustawie.

Ad 6) Gmina jest otwarta na wszelkiego rodzaju rozwiązania wspólne samorządów w walce z covid-19
ale petycja nie precyzuje oczekiwanych działań w ramach „uchwał solidarnościowych”. Słusznym jest
jednak stanowisko, że samorządy powinny wprowadzać zmiany w ramach lokalnej „tarczy
antykryzysowej” w zależności od poszczególnych potrzeb mieszkańców oraz uwzględniając własne
możliwości finansowe i organizacyjne. Dodać należy, że Gmina w miarę możliwości podejmuje realne
działania adekwatne do lokalnych potrzeb.

Rada Miejska w Dobczycach rozpatrując petycję i w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji i tym samym nie uwzględnia jej postulatów uznając petycję za bezzasadną.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach

Marek Kaczor
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