
UCHWAŁA NR XVI/189/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaniechania pobierania opłat targowych z prywatnej hali 
targowej BCH MARKO przy ulicy Trzech Kotwic 11 w Brzegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) 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 poz. 870) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 27.09.2019 r. (data wpływu 30.09.2019 r.), dotyczącej 
zaniechania pobierania opłat targowych z prywatnej hali targowej BCH MARKO przy ulicy Trzech Kotwic 
11 w Brzegu.

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Janusz Ireneusz Wójcik
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Załącznik do uchwały Nr XVI/189/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

W dniu 30.09.2019r. do Rady Miejskiej Brzegu oraz Burmistrza Brzegu wpłynęła petycja, w sprawie 
zaniechania pobierania opłat targowych z prywatnej hali targowej BCH MARKO przy ulicy Trzech Kotwic 
11 w Brzegu.

W uzasadnieniu pisma wskazano, że hala targowa BCH MARKO powstała około 20 lat temu na prośbę 
ówczesnych Burmistrzów Miasta w celu „rozładowania” hali targowej usytuowanej po stronie ulicy, 
bezpośrednio przy ul. Trzech Kotwic, która to ulica była całkowicie zablokowana przez handlujących i ich 
stragany. W piśmie wskazano, że ponoszone są koszty utrzymania hali targowej, czyli, podatki, utrzymanie 
hali, wywóz śmieci, zużycie wody, energii elektrycznej, wypłaty pracowników obsługujących hale i inne 
pochodne związane z zatrudnieniem pracowników, a hala jest jedyną halą targową w naszym rejonie, 
z której Urząd Miasta pobiera opłaty. Opłaty te są dodatkowym obciążeniem dla handlujących, dlatego 
prośba jest o zaniechanie pobierania opłat targowych od stycznia 2020 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), 
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 
i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z art. 3 wymienionej wyżej ustawy, o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie 
jego forma zewnętrzna. W świetle art. 9 ust 2 ustawy, do kompetencji Rady Miejskiej Brzegu należy 
rozpatrywanie petycji dotyczących spraw pozostających w zakresie właściwości Rady.

Petycja nie zawiera, przewidzianej art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, zgody na ujawnienie na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu 
wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 71 ust. 8 Statutu Brzegu, Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przekazał treść 
petycji Burmistrzowi Brzegu w celu umożliwienia zajęcia stanowiska.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Brzegu wynika, że petycja nie znajduje podstaw prawnych do 
uwzględnienia, ponieważ obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie zezwalają na zaniechanie poboru 
opłaty targowej z konkretnego targowiska od konkretnego podmiotu. Ponadto zaniechanie poboru opłaty 
pomimo obowiązującej uchwały stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza 
Brzegu.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Brzegu po zapoznaniu się z treścią petycji 
i wyjaśnieniami Kierownika Biura Podatków i Opłat oraz informacją przekazaną przez Burmistrza Brzegu 
zarekomendowała rozpatrzenie zgłoszonej petycji jak w treści uchwały.
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