
Projekt zaopiniowany  na  posiedzeniu                                                                           

Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 28.05.2020r. 

 

 

 

Uchwała Nr ....................... 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia .................................. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

 

 

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach                   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Nie uwzględnia się petycji dot. zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

podatków i opłat lokalnych, ze względu na brak właściwości Rady Powiatu                         

w przedmiotowym zakresie.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia Wnoszącego petycję                                         

o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

Przewodniczący Rady Powiatu 

   Jan Łukasik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt zaopiniowany  na  posiedzeniu                                                                           

Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 28.05.2020r. 

 

 

 

Zał. do uchwały Nr ........... 

Rady Powiatu Mławskiego 

                                                                                                      z dnia ........................... 

 

Uzasadnienie 

 
W dniu 3 kwietnia 2020 roku do Rady Powiatu Mławskiego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (mailem) wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 

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 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 wstępy; 

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

o obniżenie opłat za wywóz do opłaty minimalnej; 

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie                                          

o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania 

oraz o 

6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych                                

w walce z Koronawirusem w tym zakresie. 

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 28 maja 2020 roku zapoznała się z petycją                       

i uznała, że jedynie rada gminy jest władna do działania prawotwórczego w tym zakresie.  

Mając powyższe na uwadze komisja sugeruje rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie 

zostanie ona uwzględniona. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu 

Mławskiego postanawia odmówić jej uwzględnienia. 


