
UCHWAŁA NR XXIII/138/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 grudnia 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Ożarów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170) oraz po uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów                 z dnia 
24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych                              
w 2020 roku (M.P. z 2019 r., poz. 738) - Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

. §1 pkt.1) lit.c) Uchwały Nr XVIII/102/2019  Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 grudnia 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów 
otrzymuje brzmienie : " pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi                    
w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

 

  
 

 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan 
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UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Ożarowie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów, tym samym uchwaliła stawkę

podaku od nieruchomości w §1 pkt.1) lit. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni -

0,50 zł.

W związku z pismem mieszkańców dotyczącym prośby o zmianę stawki, Burmistrz Ożarowa zaproponował

kwotę 0,25 zł.

Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnym dopuszcza możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
zakaz ustanawiania retroaktywnego prawa nie ma charakteru bezwzględnego, absolutnego i w
sytuacjach nadzwyczajnych ustawodawca może od niego odstąpić. działanie prawa wstecz nie
oznacza naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego, o ile retroaktywne przepisy
polepszają sytuację prawną niektórych adresatów danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają
sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów.
retroaktywność uchwały rady miejskiej w ożarowie w żaden sposób nie narusza sfery wolności i
uprawnień podmiotów prawa. podjęcie kolejnej uchwały z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2020
roku, nie pogorszy sytuacji i praw adresatów uchwały pierwotnej, a jest korzystna ze względu na
obniżenie podatku od nieruchomości, który w wersji pierwotnej został uchwalony w maksymalnej
wysokości.
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