
UCHWAŁA NR XXVIII.170.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 grudnia 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 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Rawa Mazowiecka negatywnie rozpatruje petycję z dnia 27 października 2020 r.  
zatytułowaną „Wniosek o umorzenie z podatku od środków transportu”.  

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rawa Mazowiecka do powiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 



Uzasadnienie

W dniu 28 października 2020 r. do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wpłynęło pismo zatytułowane
„Wniosek o umorzenie z podatku od środków transportu” (z dnia 27.10.2020 r.) będące petycją w sprawie
podjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej umorzenia zaległych podatków od środków transportowych
oraz zwolnienie z tego podatku za rok 2020.

Działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka w związku z art. 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Przewodnicząca Rady Gminy przekazała
pismo Komisji skarg, wniosków i petycji, zwanej dalej „Komisją” (zgodnie z § 57 ust. 2 i 3 Statutu
Gminy), która rozpatrzyła petycję na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.

Po dokonaniu analizy treści petycji oraz uregulowań prawnych w tym zakresie Komisja stwierdziła, co
następuje:

Rada Gminy nie posiada delegacji ustawowej do podjęcia aktu prawa miejscowego w przedmiocie
umorzenia zaległości podatkowej. W art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) ustawodawca reguluje kwestie udzielania, na indywidualny
wniosek podatnika, w tym również prowadzącego działalność gospodarczą – w przypadkach uzasadnionych
ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (zgodnie
z brzmieniem tego przepisu co do zasady Organ może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć
zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części
zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną). Jako ważny interes podatnik może
wskazać udokumentowane powstanie trudności finansowych będących następstwem epidemii COVID – 19.

Stawki podatków od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rawa Mazowiecka,
zostały ustalone uchwałą nr XIII/75/15 z dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r.
poz. 4768) i w ocenie Komisji nie są wygórowane. Podstawowym zadaniem każdej Gminy jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli jej mieszkańców. Większość przedsiębiorstw
znajdujących się na terenie Gminy Rawa Mazowiecka boryka się z trudną sytuacją finansową wynikającą
z obecnych uwarunkowań. Nie można jednak doprowadzić do zachwiania sytuacji finansowej Gminy
poprzez zamrożenie wszystkich źródeł podatkowych. Przełożyłoby się to nie tylko na konieczność
zaniechania zaplanowanych na bieżący i przyszły rok zadań inwestycyjnych, lecz także w praktyce
uniemożliwiłoby samorządowi wykonywanie jego ustawowych zadań własnych. Jednym z obligatoryjnych
zadań samorządu jest chociażby utrzymanie dróg gminnych. Podatek od środków transportowych stanowi
dochód własny Gminy, który w niewielkiej części rekompensuje zniszczenie infrastruktury drogowej.

W celu wsparcia przedsiębiorców rząd udostępnił szereg instrumentów mających na celu minimalizację
negatywnych skutków pandemii COVID-19 w ramach tzw. tarcz antykryzysowych czy ustawy o udzielaniu
pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Bieżąca sytuacja podatkowa jest systematycznie monitorowana i w chwili obecnej decyzje będą
podejmowane w sposób indywidualny w wyjątkowych, szczególnych i jednostkowych przypadkach przez
organ wykonawczy Gminy.

Komisja skarg, wniosków i petycji, mając na względzie zapewnienie wykonywania podstawowych zadań
publicznych przez Gminę, jednogłośnie wydała opinię w formie uchwały rekomendując Radzie Gminy
negatywne rozpatrzenie petycji.

Rada Gminy Rawa Mazowiecka, po wysłuchaniu opinii Komisji skarg, wniosków i petycji podzieliła
argumentację Komisji.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już
rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane
podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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