
UCHWAŁA NR XXI/194/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz.713) oraz art. 9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870), 
Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji  z dnia 2 kwietnia 2020r. dotyczącej 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 Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła petycja w interesie publicznym w

zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Powyższa petycja została przekazana przez Radę Miejską w Ozimku zgodnie z kompetencją do

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku. W ramach prac komisja

pismem SO.RM.152.2.2020 z dnia 28.04.2020r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji przez

Burmistrza Ozimka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku po zapoznaniu się z treścią petycji z

dnia 2 kwietnia 2020r. oraz ze stanowiskiem Burmistrza z dnia 11.05.2020r. w zakresie podnoszonych w

petycji postulatów wnosi do Rady Miejskiej w Ozimku o uznanie petycji za nieuzasadnioną.

W dniu 27 kwietnia 2020r. Rada Miejska uchwaliła m.in. dwa akty miejscowe tzw. „Ozimska tarcza

antykryzysowa”. Jest to uchwała Nr XIX/152/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz

uchwała Nr XIX/153/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/152/20 zwalnia od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od

nieruchomości na terenie gminy Ozimek, u których przychody spadły w wyniku wystąpienia epidemii

COVID-19. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres maj i czerwiec 2020 roku,

którego terminy płatności upływają odpowiednio 15 maja i 15 czerwca 2020 roku.

Z kolei Uchwała Nr XIX/153/20 przedłuża do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat

podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku. Przedłużenie terminów płatności rat

podatku od nieruchomości, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości,

których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów w następstwie wystąpienia

COVID-19.

Na podjęcie powyższych uchwał zezwolił art. 15p i 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020r. poz.

374 i 568).

Powyższa ustawa oraz obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają aby Rada Gminy mogła podjąć uchwałę

w sprawie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców (

w tym II i III kwartał tego roku) podobnie jak odroczenie jego płatności na okres pół roku. W związku z

powyższym, iż nie ma podstaw prawnych do przygotowania takiego projektu uchwały, mającego na celu

umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku oraz odroczenie jego reszty na okres
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pół roku, nie przewiduje się żadnych prac legislacyjnych z tym związanych.

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie handel na Ozimskim targowisku został ograniczony w bardzo dużym

stopniu, nie widzę podstaw do tego aby nie pobierać opłaty targowej, jak również obniżyć wysokość stawki

do minimum.

W sprawie niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego

miejscach, informuję, że gmina Ozimek nie ma uchwalonej takiej stawki, w związku z czym nie pobiera się

takich opłat. Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje się żadnych prac legislacyjnych z tym

związanych.

Nie ma podstaw prawnych do przygotowania projektu uchwały, mającego na celu umorzenie przez okres pół

roku należności z tytułu wywozu śmieci. W związku z czym nie przewiduje się żadnych prac

legislacyjnych z tym związanych. Odnośnie obniżenia stawek za wywóz nieczystości do minimum,

informuję, że nie planuje się ich obniżenia do minimum.

W zakresie niepobierania opłat za parkingi, w gminie Ozimek nie pobiera się opłaty za parking jak również

w najbliższym czasie nie planuje się takiej opłaty wprowadzić. Mając powyższe na uwadze, nie przewiduje

się żadnych prac legislacyjnych z tym związanych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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