
UCHWAŁA NR LVIII/554/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niepodwyższania podatków na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje 

§ 1.  
Odmówić uwzględnienie petycji z dnia 21 listopada 2022 r. dotyczącej zrezygnowania z podwyższenia 

stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2023. 

§ 2.  
Uzasadnienie odmowy uwzględnienia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Uzasadnienie 

Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 listopada 2022 r. dotyczącej zrezygnowania z podwyższania stawek 
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2023 rok, należy wskazać, że rada 
gminy zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1452 z późniejszymi zmianami) określa w drodze uchwały wysokość 
stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki 
określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, które ogłasza minister właściwy do 
spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące 
w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, 
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie 
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I 
półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%), co oznacza, że 
o taką wartość wzrosły stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2023 r. ogłoszone przez Ministra 
Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731) . 

Stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych, proponowane 
w projektach uchwał na 2023 rok, podobnie jak w latach ubiegłych są niższe od górnych stawek kwotowych, 
a ich podwyższenie w stosunku do 2022 roku wynosi ok. 11,8% i wynika ze wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.  Powyższa waloryzacja stawek podatków lokalnych jest konieczna dla zapewnienia środków 
finansowych w celu zrównoważenia sytuacji ekonomicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, której 
wydatki będą również wyższe o poziom inflacji. 

  

 Wobec powyższego stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne. 
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