
UCHWAŁA NR LVIII/465/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w części dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 12.01.2022 r. w części dotyczącej stawek opłaty 
targowej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

 W treści złożonej w dniu 14.01.2022 r. petycji osoby korzystające z targowiska miejskiego                   

w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13 A zwrócili się do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej                          

z wnioskiem o wystąpienie przez ten Organ z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiocie uchylenia uchwały 

Nr XLIX/407/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opłaty 

miejscowej w roku 2022 w celu zniesienia poboru opłaty targowej w okresie trwania zagrożenia 

epidemiologicznego.  

 Powyższy wniosek podlega rozpatrzeniu przez adresata, tj. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej,            

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

 Niezależnie od powyższego, w uzasadnieniu petycji znalazło się stwierdzenie, które wskazuję na 

„wysoki koszt” opłaty targowej. Do kompetencji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej należą sprawy 

określone w art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w tym określenie 

zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej. W tym zakresie zatem 

petycja odnosi się wprost do spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.  

 Jak wynika z treści petycji nie został wskazany zarówno podmiot reprezentujący osoby wnoszące 

petycję ani też nie wskazano adresu dla doręczeń. Z przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wynika, że w takich sytuacjach organ rozpatrujący petycję 

pozostawia ją bez rozpatrzenia.  

 Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały pozostaje konieczne i uzasadnione.  
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