
UCHWAŁA NR XXV/255/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji z dnia 3 kwietnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/255/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 5 czerwca 2020 r.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym 
postulująca o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy 
antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gminy/Powiatów/Województw, poprzez: 
1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gmin/ 
Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę 
o jego odroczenie na okres pół 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 pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy; 
4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat 
za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 
5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę 
parkowania; 
6) wydanie uchwały solidarościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z Koronawirusem 
w tym zakresie. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie zapoznała się z przedmiotem petycji, 
dokonała jej wnikliwej analizy i: 
1) w zakresie punktu 1 petycji - ustalono, iż organ podatkowy ma możliwość umorzenia oraz odroczenia 
podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących już przepisów prawa, na wniosek podatnika 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, kompetencję taką 
daje art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 
900 ze zm.). Odnosząc się do kwestii obniżenia wysokości tego podatku do minimum nadmienić należy, iż 
stawki obowiązujące w Gminie Staszów są w większości przedmiotów opodatkowania niższe niż 
maksymalne określone przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych w obwieszczeniu. Rada Miejska 
w Staszowie wskazuje, iż w przypadku określenia stawek maksymalnych na poziomie niższym niż 
obowiązujące w Gminie Staszów, podejmie uchwałę dotyczącą ich obniżenia; 
2) w zakresie punktu 2 petycji - ustalono, iż stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Staszów 
nie uległy zmianie od 2016 roku, nie są stawkami maksymalnymi, a polityka Gminy w tym zakresie jest 
przyjazna zarówno dla podmiotów prowadzacych handel na jarmarkach jak i dla administratorów tych 
placów targowych; 
3) w zakresie punktu 3 petycji - ustalono, iż Gmina Staszów nie pobiera opłat publicznoprawnych z tytułu 
występów ulicznych; 
4) w zakresie punktu 4 petycji - ustalono, iż zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
obsługi administracyjnej systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Uchwalone przez Radę Miejską w Staszowie obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pokrywają tylko 
i wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie 
gminy Staszów, zatem nie jest możliwe ich obniżenie. W zakresie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, 
instytucje) z dniem 1 stycznia 2020 roku zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Wyłączenie powyższych nieruchomości z systemu spowodowało, że przedsiębiorca 
obowiązany jest z dniem 1 stycznia 2020 roku do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy 
Staszów. W związku z powyższym, umorzenie przez okres pół roku opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy do kompetencji firmy, z którą dany przedsiębiorca zawarł umowę. 
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5) w zakresie punktu 5 petycji - Rada Miejska w Staszowie nie podejmowała uchwały w sprawie pobierania 
opłaty parkingowej. 
6) w zakresie punktu 6 petycji - Rada Miejska w Staszowie jest organem mającym kompetencje do 
stanowienia prawa na obszasze działania gminy Staszów, zatem nie jest możliwe wydanie uchwały 
solidarnościowej - jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem. 
Rada Miejska w Staszowie biorąc powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględnia 
petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy 
antykryzysowej”, w związku z czym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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