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  Pan Krzysztof Miąsko 

  Radny Rady Miasta 

  Mińsk Mazowiecki 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ  

Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miasta w 

dniu  19 stycznia 2021r. wyjaśniam:  

1. Zgodnie z art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze 

zm.), od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o 

której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).  

2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, nie daje Burmistrzowi Miasta uprawnień do odstąpienia od należności o 

charakterze cywilnoprawnym. W myśl art. 15 zzzf tej ustawy,  jedynie Rada Miasta może, 

w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu dochodzenia tego rodzaju należności, lecz 

tylko w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. 

3. Na podstawie art. 15 zzzg ust. 1 przedmiotowej ustawy, do czasu określenia przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, dotyczących 

należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, 

należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub 

płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez Burmistrza Miasta.  

4.  Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 2 pisma, Burmistrz Miasta może 

postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności,  o których mowa w punkcie 3 

pisma, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 



Jednocześnie podkreśla się, że podjęcie uchwały o odstąpieniu dochodzenia należności o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego jest 

przedmiotem rozważań. 

Burmistrz Miasta 

/-/ 

Marcin Jakubowski  
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