UCHWAŁA Nr 225/2020
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1) oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym
dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia
lokalnej
„tarczy
antykryzysowej”
obejmującej
wszystkich
obywateli
Gmin/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;
nie dotyczy Zarządu Powiatu. Odstępuje się od przekazania jej wg właściwości, ze względu na
skierowanie petycji również do rad gmin.

§ 2. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym
dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej
„tarczy antykryzysowej” obejmującej wszystkich obywateli Gmin/Powiatów/Województw
poprzez:
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,
nie zasługuje na uwzględnienie.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Starosta zawiadomi wnoszącego.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Marek Olszewski

UZASADNIENIE
Po zapoznaniu się z treścią petycji złożonej w interesie publicznym w sprawie zmiany
przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy
antykryzysowej” obejmującej wszystkich obywateli Gmin/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;
uznaje się, że petycja nie dotyczy Zarządu Powiatu. Organem właściwym wymienionych
podatków i opłat są gminy, odstępuje się od przekazania jej wg właściwości, w związku ze
skierowaniem jej przez osobę wnoszącą także do rad gmin.
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
uznaje się, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Powiat Toruński nie pobiera opłat
parkingowych, tym samym podjęcie uchwały jednoczącej władze lokalne w walce
z koronawirusem w tym zakresie jest bezprzedmiotowe.

