UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
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. 237 § 3, 238 § 1, 244 § 2 w związku z art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Wniosek z dnia 15.05.2020 r. (wpływ do Urzędu 19.05.2020 r.) dotyczący podjęcia uchwały
w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości, uznaje się za bezzasadny.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przesłania niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem wnioskodawcy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Działdowo
z dnia....................2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 19 maja 2020 roku do Rady Miasta Działdowo wpłynął wniosek o podjęcie uchwały
w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Zgodnie z treścią art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności.
Przewodniczący Rady Miasta przekazał wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 02 czerwca 2020 r. po wstępnym rozpatrzeniu
wniosku, zwróciła się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta do Burmistrza Miasta Działdowo
o przedstawienie informacji celem umożliwienia zajęcia stanowiska w sprawie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. uznała złożony wniosek za
bezzasadny w oparciu o argumentację przedstawioną w informacji Burmistrza Miasta z dnia 10.06.2020 r.
oraz po wyjaśnieniach Kierownik Referatu Podatków Urzędu Miasta przedstawionych na posiedzeniu
Komisji.
W związku z wystąpieniem na terenie kraju epidemii koronawirusa, wprowadzono przepisy, które dają
możliwość radzie gminy wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości dla
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nie ma konieczności wprowadzenia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gdyż
w świetle obowiązujących przepisów podatnicy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej mogą wystąpić
z indywidualnym wnioskiem do Burmistrza Miasta Działdowo o:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie podatku na raty,
2) odroczenie lub o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną.
Każdy wniosek złożony przez podatnika jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem jego
sytuacji, w szczególności finansowej.
Sytuacja wywołana pandemią niesie liczne problemy finansowe również dla Gminy-Miasto Działdowo tj.
spadek wpływów dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, wzrost zaległości podatkowych, spadek
wpływów z podatku PIT.
Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 238 § 1 w związku z art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje się wnioskodawcę, że
zgodnie z treścią art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, został uznany za
bezzasadny i jego bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a wnioskodawca ponowił wniosek bez wykazania
nowych okoliczności- organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania wnioskodawcy.
Przewodniczący Komisji
Leszek Sosnówka
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