
UCHWAŁA NR XXVI/193/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Panią Renatę Sutor dotyczącej 
postulatów w zakresie zmiany prawa miejscowego ( umorzenie połowy rocznej 
wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców za drugi i trzeci 
kwartał 2020 roku, a resztę o jego odroczenie na pół roku, a ponadto obniżenie 
wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym dla wszystkich 
mieszkańców, niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób 
handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum, 
niepobieranie podatków od osób, które mają występy uliczne w wyznaczonych do tego 
miejscach przez okres pół roku , a po tym terminie o obniżenie do minimum do 
wysokości opłat za te występy, umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu 
wywozu śmieci, a po tym terminie obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty 
minimalnej, nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie 
o zmniejszenie opłat za godzinę parkingową; oraz  o wydanie uchwały 
solidarnościowej – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z „Koronawirusem” 
w tym zakresie 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. 
poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j 
Dz. U. z 2018r. poz. 870), po przedłożeniu projektu uchwały przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji, Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać za bezprzedmiotowe postulaty w zakresie zmiany prawa miejscowego dotyczącego 
niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, 
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum, niepobieranie  podatków od osób, 
które mają występy uliczne w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym 
terminie o obniżenie do minimum do wysokości opłat za te występy, nie pobieranie opłat za 
parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłat za godzinę parkingową. 

§ 2. Nie uwzględnić petycji w zakresie postulowanego  podjęcia przez Radę Miejską uchwały  
w zakresie umorzenia przez pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 
o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, umorzenie połowy rocznej wysokości 
podatku od nieruchomości za drugi i trzeci kwartał 2020 roku, a resztę o jego odroczenie na pół 
roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku 
kalendarzowym dla wszystkich mieszkańców oraz  o wydanie uchwały solidarnościowej – 
jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z „Koronawirusem” w tym zakresie 

§ 3. Uwzględnić petycję poprzez zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Byczynie mającą 
na celu solidarnościowe jednoczenie wszystkich władz lokalnych w walce z „Koronawirusem”. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Byczynie do zawiadomienia  osoby 
wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia i przesłania kopii uchwały wraz z uzasadnieniem 
oraz do poinformowania wnoszącej petycję o umieszczeniu jej na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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