
        PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …….. 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia ……… 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku  

od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Mława uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 19 lipca 2021 r. dotyczącej zwolnienia z podatku od 

nieruchomości za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

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

Publicznej oraz na stronie internetowej. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

           Lech Prejs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Załącznik do  

           Uchwały NR …………………. 

    Rady Miasta Mława 

                                    z dnia ………………….. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 19 lipca 2021 r. do Rady Miasta Mława wpłynęła petycja dotycząca zwolnienia                                      

z podatku od nieruchomości.  

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Wnioskodawca  zwracając się z prośbą o anulowanie decyzji podatkowej 

nr BFN.3120.6662.2021 powołał się na możliwość uchwalenia przez Radę uchwały w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

W myśl art. 15p ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały,                              

za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. zwolnienia z podatku 

od nieruchomości: 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. Ewentualne podjęcie takiej uchwały dotyczy zwolnienia z podatku i wydania                         

w związku z tym decyzji zmieniającej, podjęcie ww. uchwały nie powoduje  anulowania 

decyzji podatkowej. 

W dniu 26 maja 2020 r. Rada Miasta Mława podjęła przygotowaną przez Burmistrza 

Miasta Uchwałę Nr XVII/247/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej, 

wykonywanej przez  wskazane  grupy  przedsiębiorców, którzy zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 

z późn. zm.) zostali zmuszeni do zaprzestania prowadzenia działalności.  

 Zakres zwolnienia w podatku od nieruchomości dla osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych prowadzących określoną w uchwale działalność gospodarczą obejmuje 

miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku płatnych do 15 każdego z tych miesięcy. 

Natomiast zakres zwolnienia w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą określoną w uchwale obejmuje II ratę płatną do 15 maja 2020 roku. 



Brak uchwały dotyczącej zwolnień w podatku za rok 2021 nie powoduje brak 

możliwości udzielania pomocy podmiotom gospodarczym, które poniosły negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wnioski w takich sprawach Burmistrz 

Miasta Mława rozpatruje indywidualnie  na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)  

Na tej podstawie każdy podatnik może zwrócić się do Burmistrza Miasta Mława                          

z wnioskiem o:  

1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty,  

2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami  

za zwłokę, 

3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych. 

 

Decyzje o udzielenie ulgi w płatności podatku od nieruchomości, a także ulg dotyczących 

zaległości podatkowych Burmistrz Miasta podejmuje na podstawie złożonych wniosków, 

po przeprowadzeniu indywidualnych postępowań podatkowych. 

Indywidualne podejście do wniosków podatników daje możliwość organowi podatkowemu 

zbadania sprawy i podjęcia decyzjI o udzieleniu wsparcia podatnikom, którzy tego faktycznie 

potrzebują.  

 

Mając powyższe na względzie należy uznać petycję za bezzasadną.      

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art.13 ust 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia 

petycji  nie może być przedmiotem skargi. 

 

 

 

 


