
 

 

Uchwała Nr XVI/ 143/2020 

Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 30 stycznia 2020 r.  

 

 

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                

(t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Tczewie  

 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pani *****, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Tczewie 

dnia 05 grudnia 2019 r. na działania Pani Skarbnik Miasta dotyczące umorzenia zaległości 

podatkowej w podatku od spadku i darowizn . 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 

skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa   

 

 

 

*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

W dniu 05 grudnia  2019 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła skarga Pani *****   na 

działania Pani Skarbnik Miasta dotycząca umorzenia zaległości podatkowej w podatku                     

od spadku i darowizn. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, a Prezydenta Miasta Tczewa poprosił o przekazanie wyjaśnień w sprawie.  

 

Prezydent Miasta Tczewa pismem nr  SK.1510.1.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

poinformował, co następuje: 

1. Pismem z dnia 25 października 2019 roku, doręczonym do tut. Urzędu za 

pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie dnia 5 listopada 2019 roku, 

Pani ***** reprezentowana przez  swoją matkę zwróciła się z prośbą o udzielenie ulgi w 

spłacie zobowiązania podatkowego w postaci umorzenia podatku od spadku po zmarłym 

dziadku ***** w kwocie 2,384 zł wraz z należnymi odsetkami. 

 Dnia 6 listopada Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków zaznajomiła się z treścią 

w/w pisma, z którego wynikało, iż Pani **** prowadzi działalność gospodarczą, która nie 

przynosi oczekiwanych dochodów, ale posiada środki pieniężne zgromadzone na kontach 

bankowych w kwocie pozwalającej na spłatę zobowiązania podatkowego. Powstała 

zaległość wynikała z braku wiedzy o obowiązku zgłoszenia faktu przyjęcia spadku oraz 

zapłaty podatku od spadków i darowizn. 

 Dnia 08.11.2019r. Pani ****** oraz Pani ***** poprosiły o rozmowę ,która miała na 

celu przybliżyć sytuację, w jakiej znajduje się Podatnik. Skarbnik Miasta Tczewa Pani 

Helena Kullas była nieobecna w pracy, rozmowę przeprowadziła  Naczelnik Wydziału. 

Pani ***** w imieniu Pani **** przedstawiła argumenty, które w Jej ocenie przemawiają 

za potraktowaniem sytuacji Jej córki jako szczególnej oraz stanowią podstawę do 

umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku i darowizn. Wyjaśniła, iż córka 

nie została poinformowana w stosownym momencie przez polski Sąd o konieczności 

zgłoszenia nabycia spadku i zapłaty wynikającego z tego faktu zobowiązania 

podatkowego , sugerując iż winę za zaistniałą sytuacje ponoszą urzędnicy. Podkreśliła, że 

Pani **** prezentuje bardzo dobrą postawę społeczną , wyrażając zgodę na 

zamieszkiwanie 90-letniej wdowy po zmarłym dziadku w mieszkaniu, którego jest 

współwłaścicielką, mimo iż wdowa po zmarłym nie zgadza się na przeprowadzenie 

remontów nieruchomości. Pani **** motywowała prośbę córki o umorzenie 

przedmiotowej zaległości podatkowej także faktem, iż dla Pani ****było bardzo dużym 

wysiłkiem finansowym zapłacenie zachowku ciotkom w znacznej kwocie, a z obecnej 

pracy nie uzyskuje wystarczających dochodów, nie uzyskuje również dochodów                        

z odziedziczonej po dziadku nieruchomości. 

 Naczelnik Wydziału wyjaśniła, iż przyjęcie spadku jest prawem- przywilejem,                       

z którego możemy skorzystać i tylko od Podatnika zależy, czy przyjmie spadek po 

zmarłym, czy też podejmie decyzję o odrzuceniu spadku. Zwróciła uwagę na fakt, że 

nieznajomość przepisów prawa podatkowego nie zwalnia z wypełnienia obowiązku 

podatkowego. Mając na względzie, iż w sytuacji nadzwyczajnej, wystąpienia okoliczności 

losowych, w szczególnie trudnym położeniu Podatnika organ podatkowy może udzielić 

ulgi w postaci umorzenia zobowiązania podatkowego, Naczelnik Wydziału  zadała Pani 

**** kilka pytań dotyczących jej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, które mogłyby 

uniemożliwiać pracę zarobkową. Wymienione pytania nie były podyktowane brakiem 

empatii, czy też delikatności ,a jedynie próbą odnalezienia przesłanek do udzielenia ulgi  



w postaci umorzenia zaległości podatkowej w podatku od spadku i darowizn, bliższego 

zapoznania się z indywidualną sytuacją Podatnika. 

  Z udzielonych odpowiedzi wynikało, iż brak jest przesłanek do stwierdzenia trudnego 

położenia ,,Podatnika”. Naczelnik poinformowała ,że  przepisy ustawy Ordynacji 

podatkowej przewidują również inne rodzaje ulg w spłacie zobowiązań m.in. rozłożenie 

zaległości na raty, prolongowanie terminu spłaty zaległości, gdy Podatnik ma trudność                 

z jednorazową spłatą zobowiązania.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się  

z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Tczewa na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r. uznała 

skargę za bezzasadną.  

 

 

  Przewodniczący  

 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

     Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

 


