
UCHWAŁA NR XVII/164 /2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor wniesionej dnia 2 kwietnia 2020 r.

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) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.l ustawy o petycjach z dnia 
11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezprzedmiotową petycję Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 
r. w punkcie 1 z uwagi na wcześniejsze uregulowanie przez gminę kwestii objętych 
petycją oraz nie uwzględnia się części postulatów zawartych w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 z 
powodów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Rada Gminy Czernikowo powierza Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo 
obowiązek poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Czernikowo.



UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Czernikowo wpłynęła petycja Pani Renaty 

Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie 

lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Czernikowo, które odbyło się dn. 17 czerwca 20201\

Uznaje się za bezprzedmiotową część petycji w postulacie dotyczącym umorzenia 

połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości za II i III kwartał bądź jego odroczenie 

na okres pół roku oraz obniżenia jego wysokości do minimum w przyszłym roku 

kalendarzowym. Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XV/135/2020 z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z płatności raty podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Czernikowo, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COYID -  19 oraz uchwałę nr XV/136 

/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Czernikowo, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19, Obecna sytuacja 

finansowa Gminy Czernikowo nie pozwala na obniżenie wysokości podatku od 

nieruchomości do minimum.

Nie uwzględnia się postulatów petycji w zakresie niepobierania podatków targowych 

przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie obniżenie ich 

wysokości do minimum ponieważ na terenie Gminy Czernikowo jarmarki odbywają się na 

terenie prywatnym. Odnośnie postulatu dotyczącego niepobierania podatków od osób, które 

mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez pół roku, a po tym 

terminie obniżenie wysokości opłat do minimum informuję że, na terenie Gminy Czernikowo 

nie ma wyznaczonych miejsc na występy na ulicach. W nawiązaniu do postulatu dotyczącego 

umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

obniżenie opłat za wywóz śmieci do minimum informuję, że z uwagi na sytuację finansową 

Gminy Czernikowo nie ma możliwości umorzenia mieszkańcom przez okres pół roku 

należności z tytułu wywozu śmieci ani możliwości obniżenia tej opłaty. Zgodnie z nowymi 

wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata musi pokryć koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbierania, transportu, 

zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki



odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Uznaje się za 

bezprzedmiotową petycję w zakresie postulatu dotyczącego niepobierania opłat za parkingi 

ponieważ na terenie Gminy Czernikowo wszystkie parkingi są bezpłatne. Odnośnie postulatu 

dotyczącego wydania uchwały solidarnościowej jednoczące wszystkie władze lokalne Rada 

Gminy Czernikowo w chwili obecnej nie przewiduje konieczności jej podjęcia, ponieważ 

w ramach tarczy antylcryzysowej Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwały nr XV/135/2020 

oraz nr XV/136/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o których mowa powyżej.


