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Proponowane zmiany w programie obniżek podatku 
lokalnego w roku 2019/20 
 

Poniższe informacje dotyczą mieszkańców Haringey, których obowiązują (lub mogą 
obowiązywać w przyszłości) opłaty za podatek lokalny (ang. Council Tax) - prosimy o 
zapoznanie się z nimi i przekazanie nam swoich opinii na temat proponowanych zmian. 

Mogą Państwo także przekazać nam swoje opinie na temat skutków finansowych tych 
propozycji dla Państwa i dla rady gminy miejskiej Haringey.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data zamknięcia: 12 listopada 2018 r. 
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Prosimy o Państwa opinie na temat proponowanych zmian w programie 
obniżek podatku lokalnego. 
 
Rada gminy miejskiej Haringey przeprowadza konsultację z mieszkańcami na temat 
proponowanych zmian w obecnym programie obniżek podatku lokalnego (ang. Council Tax 
Reduction Scheme; CTRS). Niniejsza broszura konsultacji zawiera informacje na temat 
proponowanych zmian oraz ich możliwych skutków dla Państwa.  
 
 
Informacje ogólne 

W roku 2013 rząd zniósł zasiłek na podatek lokalny i nałożył na każdą radę lokalną obowiązek 
stworzenia własnego, lokalnego programu wsparcia finansowego dla mieszkańców o niskich 
dochodach.  Program ten nazywany jest programem obniżek podatku lokalnego. 

Od chwili wprowadzenia w życie w roku 2013 program nie był zmieniany.  

Rada gminy miejskiej Haringey proponuje zmianę programu w zakresie dotyczącym 
mieszkańców gminy miejskiej będącym w wieku produkcyjnym.  

Rada ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji na temat swoich propozycji i jeżeli 
proponowane zmiany programu zostaną zaakceptowane, nowy program musi zostać 
wdrożony do 11 marca 2019 r., aby mógł zacząć obowiązywać od 1 kwietnia. Jeżeli 
proponowane rozwiązania nie zostaną przyjęte, obecny program CTRS pozostanie bez zmian. 
 

Czym jest podatek lokalny? 

Podatek lokalny jest zależny od wartości nieruchomości (zaliczonej do jednej z ośmiu grup) w 
dniu 1 kwietnia 1991 r. Finansuje on częściowo usługi lokalne świadczone przez radę. Kwota 
podatku lokalnego do zapłaty przez dane gospodarstwo domowe opiera się na zdefiniowanej 
grupie, do której należy dom, w którym Państwo mieszkają, po odjęciu zniżek lub zwolnień, do 
których się Państwo kwalifikują. 

Jako gmina miejska Londynu pobieramy także pieniądze w ramach podatku lokalnego dla 
burmistrza Londynu na usługi policji, straży pożarnej i transportu publicznego. Kwota ta jest 
uwzględniona w rachunku za podatek lokalny. 
 

Czym jest program obniżek podatku lokalnego (CTRS)? 

Program obniżek podatku lokalnego pomaga osobom o niskich dochodach lub bez dochodu 
płacić rachunki za podatek lokalny. 

Obecnie odbiorcy w wieku produkcyjnym, którzy nie są chronieni w ramach istniejącego 
programu (zgodnie z opisem poniżej), korzystają z obniżki do 80,2% rachunku za podatek 
lokalny.  

Ponad 26 000 mieszkańców Haringey korzysta obecnie z różnych poziomów pomocy w ramach 
programu CTRS. 
 

Na czyje uprawnienia do obniżki podatku lokalnego mogą mieć wpływ proponowane 
zmiany? 

Wszystkich korzystających z programu CTRS w wieku produkcyjnym. Prawo do tej ulgi uzyskają 
ponadto mieszkańcy w wieku produkcyjnym, którzy nie są obecnie do niej uprawnieni. Prawo do 
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tej ulgi uzyskają ponadto mieszkańcy w wieku produkcyjnym, którzy nie są obecnie do niej 
uprawnieni. 

Poziom pomocy udzielanej emerytom w ramach programu jest ustalany przez rząd. W związku z 
tym konsultowane propozycje zmian nie będą miały wpływu na kwotę obniżki, z której korzystają 
emeryci. 

W ramach istniejącego lokalnego programu CTRS rada gminy miejskiej Haringey podjęła 
decyzję o zapewnieniu ochrony osobom w wieku produkcyjnym, które otrzymywały 
świadczenia lub dodatki związane z niepełnosprawnością, zapewniając im obniżkę do 100%. 
Konsultowane propozycje zmian nie będą miały wpływu na uprawnienia tej grupy do 
maksymalnej obniżki.  
 

Dlaczego proponujemy zmiany programu obniżek podatku lokalnego? 

Proponujemy zmianę programu CTRS, ponieważ chcemy zapewnić większe wsparcie finansowe 
grupie naszych mieszkańców, którzy naszym zdaniem najbardziej go potrzebują.  

Proponujemy także ujednolicenie programu z niektórymi ogólnokrajowymi zmianami świadczeń 
socjalnych, które wprowadzono od momentu wprowadzenia go w życie w roku 2013.  

W związku z tym chcemy skonsultować się z mieszkańcami na temat preferowanej przez nas 
opcji, a także innych opcji, które rozważamy.  

Pragniemy osiągnąć równowagę pomiędzy potrzebą zapewnienia dodatkowego wsparcia 
finansowego mieszkańcom, którzy naszym zdaniem go wymagają, utrzymując program 
umożliwiający zachowanie przez budżet całej rady stabilności finansowej.  
 

Jaka jest preferowana przez radę opcja zmian programu obniżek podatku lokalnego? 

Nasza preferowana opcja (a) to połączenie zmian w celu uczynienia dodatkowego wsparcia 
kwestią priorytetową: 

• Zwiększenie maksymalnego poziomu obniżki podatku lokalnego z 80,2% do 100% dla 
mieszkańców w wieku produkcyjnym wychowujących dzieci 
oraz 

• Uaktualnienie programu w celu ujednolicenia go z niektórymi zmianami na poziomie 
krajowym w zakresie świadczeń socjalnych; niektóre z nich wpłynęłyby na poziom 
obniżki podatku lokalnego dla korzystających z niej osób w wieku produkcyjnym, a inne 
nie.   

Dla celów niniejszego dokumentu konsultacyjnego termin „dzieci” dotyczy: 

• dzieci (tj. osób w wieku poniżej 16 lat) oraz 
• młodzieży (tj. osób w wieku 16-19 lat), na które wypłacany jest zasiłek rodzinny (ang. 

Child Benefit). 

W podrozdziale „Analizy przypadku” poniżej opisano przykłady, które pokazują prawdopodobny 
skutek wdrożenia preferowanej opcji. Ilustrują one prawdopodobny efekt zarówno zwiększenia do 
100% maksymalnej obniżki podatku lokalnego dla korzystających z niej osób w wieku 
produkcyjnym wychowujących dzieci, jak i ujednolicenie z niektórymi zmianami w zakresie 
świadczeń socjalnych na poziomie krajowym. 
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Więcej informacji na temat proponowanego ujednolicenia ze zmianami na poziomie krajowym w 
zakresie świadczeń socjalnych można znaleźć na stronie internetowej rady:  
www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

 
Dlaczego uaktualnienie programu w celu ujednolicenia go z niektórymi zmianami w 
zakresie świadczeń socjalnych na poziomie krajowym wpłynie na poziom obniżek podatku 
lokalnego? 

Obniżka podatku lokalnego przeznaczona jest dla mieszkańców o niskich dochodach. W związku 
z tym jest zależna od wysokości dochodów. 
 
Istniejące kryterium dochodowe dla świadczeniobiorców w wieku produkcyjnym oparte jest na 
krajowym uprawnieniu do świadczeń socjalnych z roku 2013. Rząd wprowadził zmiany w 
ogólnokrajowych świadczeniach socjalnych w 2013 r. Oznacza to, że niektóre sformułowania i 
liczby użyte w istniejącym programie CTRS są przestarzałe. 
 
Z tego powodu rada lokalna proponuje uaktualnienie kryterium dochodowego. 
 
Polegałoby ono na: 

• Uaktualnieniu kwoty, która zdaniem rządu jest konieczna do utrzymania się tygodniowo 
• Uaktualnieniu grup dochodowych 
• Uaktualnieniu stawek odliczeń oraz 
• Uaktualnieniu użytych sformułowań. 

 
Propozycja ujednolicenia z niektórymi zmianami w zakresie świadczeń socjalnych na poziomie 
krajowym będzie w głównej mierze korzystna dla osób korzystających z CTRS w wieku 
produkcyjnym lub nie będzie oznaczała żadnych zmian w uprawnieniu do CTRS. 
 
Zmiany dotyczące grup dochodowych i stawek odliczeń mogą oznaczać jednak, że niektóre osoby 
korzystające z CTRS będą płacić do 95 pensów więcej tygodniowo za podatek lokalny. Mogłoby 
tak być w przypadku osób mieszkających z inną osobą dorosłą niepozostającą na ich utrzymaniu, 
niepobierających określonego przepisami świadczenia lub dodatku związanego z 
niepełnosprawnością i bez dzieci w tym samym gospodarstwie domowym. Osoby dorosłe 
niepozostające na utrzymaniu to zazwyczaj dorosłe dzieci lub krewni, którzy pracują. 
 
Osoby, których najprawdopodobniej będą dotyczyć zmiany to osoby mieszkające z kilkoma innymi 
niepozostającymi na ich utrzymaniu. Oczekujemy jednak, że w przypadku większości osób zmiany 
oznaczające konieczność płacenia do 95 pensów więcej tygodniowo za podatek lokalny zostałyby 
zrównoważone przez inne proponowane zmiany, dzięki którym program CTRS byłby źródłem 
większych ulg. 
 

Dlaczego jest to opcja preferowana przez radę? 

Wiemy, że od czasu, gdy zasiłek na podatek lokalny został zniesiony w 2013 r., niektórzy 
mieszkańcy mają coraz większe trudności z zapłatą swoich składek na podatek lokalny. Chcemy 
zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe mieszkańcom, którzy mają dzieci, ponieważ uważamy, 
że równoważy to dostępność finansową z potrzebą zapewnienia większej pomocy finansowej 
najbardziej potrzebującym. Zwiększając maksymalny poziom wsparcia dla tych rodzin do 100%, 
zwiększymy uprawnienie mieszkańców w wieku produkcyjnym wychowujących dzieci do poziomu 
uprawnienia, z którego w ramach naszego lokalnego programu w Haringey korzystają mieszkańcy 
w wieku produkcyjnym pobierający świadczenia związane z niepełnosprawnością. 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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Proponujemy także uaktualnienie naszego programu w celu ujednolicenia go z niektórymi 
zmianami świadczeń socjalnych na poziomie krajowym, które są wprowadzane od roku 2013. 
Propozycja ta ma na celu uaktualnienie programu CTRS, ułatwienie zrozumienia go i 
odzwierciedlenia zmian stopy inflacji. Zmiany te są dokonywane automatycznie każdego roku, 
jeżeli chodzi o emerytów, ale od roku 2013 nie były wprowadzane dla osób korzystających z 
programu CTRS w wieku produkcyjnym. Większość osób niemających dzieci otrzymałoby także 
dodatkową pomoc finansową w oparciu o proponowane przez nas zmiany. 

Nie proponujemy ujednolicenia programu CTRS ze wszystkimi zmianami świadczeń socjalnych na 
poziomie krajowym, na przykład ograniczeniem do dwójki dzieci. Jest tak dlatego, że naszym 
zdaniem pogorszyłoby to sytuację finansową mieszkańców, którzy już znajdują się w szczególnej 
potrzebie. 

Uważamy, że propozycja ujednolicenia z niektórymi zmianami świadczeń socjalnych na poziomie 
krajowym równoważy korzyść wynikającą z ułatwienia zrozumienia programu CTRS poprzez 
odzwierciedlenie w nim krajowego systemu świadczeń socjalnych z chęcią zapewnienia 
dodatkowego wsparcia finansowego najuboższym mieszkańcom. 
 

Jaki będzie koszt wdrożenia preferowanej zmiany? 

Proponowane zmiany programu CTRS będą oznaczać dodatkowy, bieżący koszt roczny dla 
naszej rady. Szacujemy, że wyniesie on 1,6 miliona funtów w roku 2019/20. 

 
Finansowanie preferowanej opcji  

Zwiększony koszt dla rady mógłby realnie zostać pokryty z jej budżetu ogólnego, z podwyżki 
podatku lokalnego, wykorzystania rezerw rady lub z połączenia tych trzech możliwości. 

Proponujemy, aby ten koszt został pokryty z budżetu ogólnego rady. Jest to budżet na poziomie 
całej rady przeznaczony na koszty uzyskania przychodu dotyczące wszystkich usług rady, poza jej 
rolą jako właściciela lokali mieszkalnych. Niezależnie od tego, czy obniżka podatku lokalnego 
zostanie zwiększona, działy usług rady będą musiały wprowadzić dalsze oszczędności od roku 
2019/20 z powodu bieżącego zmniejszenia naszego poziomu finansowania i presji kosztowych.  
Zwiększenie poziomu obniżki podatku lokalnego spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe rady 
i może oznaczać, że działy usług będą musiały wprowadzić dodatkowe oszczędności. Rada 
będzie musiała wziąć pod uwagę implikacje powyższego, wraz z innymi zmianami budżetu, 
podczas uchwalania budżetu na rok 2019/20 i nowej średnioterminowej strategii finansowej w 
lutym 2019 r. Może to prowadzić do zmniejszenia dofinansowania dla niektórych usług rady, z 
których Państwo korzystają, w wyniku zwiększenia obniżek podatku lokalnego. 

Nasza wiedza na temat dalszych cięć budżetowych w zakresie usług w przyszłości opiera się na 
aktualnej prognozie finansowej rady na rok 2019/20. Ten model zakłada już, że nasz podatek 
lokalny na ten rok zwiększyłby się o 2,99%, chociaż nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Aby 
wygenerować dalszy przychód z podatku lokalnego do budżetu ogólnego musielibyśmy zwiększyć 
podatek lokalny o więcej niż 2,99% i zgodnie z zasadami ustalonymi przez rząd oznaczałoby to 
konieczność przeprowadzenia lokalnego referendum i uzyskanie zgody na większą podwyżkę. Nie 
proponujemy, aby to zrobić w celu uzyskania funduszy dla programu obniżek podatku lokalnego. 

Nie proponujemy także wykorzystania rezerw rady, ponieważ można z nich skorzystać tylko raz i 
nie zapewniają one bieżącego finansowania. Z tego powodu uważamy, że użycie ich w celu 
zaspokojenia bieżących zobowiązań finansowych związanych z dofinansowaniem opłat podatku 
lokalnego byłoby nierozważne. 
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Rozumiemy te potencjalne konsekwencje konieczności sfinansowania potencjalnej zmiany 
programu CTRS, uważamy jednak, że zwiększenie wsparcia zapewnianego przez program jest 
ważne dla naszych najbardziej zagrożonych finansowo mieszkańców. 

 
Jakie inne zmiany programu obniżek podatku lokalnego były brane pod uwagę? 

b.  Brak zmian programu obniżek podatku lokalnego 

c. Zwiększenie maksymalnego poziomu obniżki z 80,2% do 100% dla wszystkich 
korzystających z niej osób w wieku produkcyjnym 

d. Ograniczenie kwoty obniżek podatku lokalnego, z których korzystają 
nieruchomości o wyższej wartości do wysokości przewidzianej w wyznaczonej 
grupie 

e.   Zmiana limitu oszczędności kapitałowych 

 
Należy zauważyć, że rada może także zmniejszyć maksymalny poziom obniżki podatku lokalnego 
z obecnego poziomu (80,2%). Nie byłoby to jednak zgodne z celem wskazanym przez radę, 
polegającym na zapewnianiu większego wsparcia mieszkańcom w potrzebie i dlatego nie zostało 
przedstawione tu jako opcja.   

 

Opcja (b)   Brak zmian programu obniżek podatku lokalnego 

Nie zalecamy tego rozwiązania, ponieważ zależy nam na zapewnieniu dodatkowego wsparcia 
finansowego mieszkańcom korzystającym z obniżki podatku lokalnego w celu zmniejszenia 
obciążeń finansowych rodzin i innych świadczeniobiorców.  

 

Opcja (c) Zwiększenie maksymalnego poziomu obniżki z 80,2% do 100% dla wszystkich 
korzystających z niej osób w wieku produkcyjnym 

Nie zalecamy tego rozwiązania, ponieważ stanowiłoby ono znaczny dodatkowy koszt roczny (843 
000 £) z budżetu rady. Zwiększyłoby ono dodatkowy roczny koszt programu z szacowanej kwoty 
1,6 miliona funtów do 2,44 milionów funtów w roku 2019/20 - jest to więcej niż rada jest w stanie 
obecnie wydać. Nasza preferowana opcja oznacza równowagę między zapewnieniem 
dodatkowego wsparcia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców a skutkami finansowymi dla 
rady i zapewnianych przez nią usług.  

 

Opcja (d)  Ograniczenie kwoty obniżek podatku lokalnego, z których korzystają 
nieruchomości o wyższej wartości do wysokości przewidzianej w wyznaczonej grupie 

Rada może określić limit poziomu wsparcia w oparciu o zobowiązanie podatkowe w wyznaczonej 
grupie, do której należy nieruchomość. Na przykład, jeżeli limit zostałby wyznaczony do grupy D, 
maksymalna kwota wsparcia, jaką mógłby otrzymać świadczeniobiorca, nie byłaby wyższa niż ta, 
którą otrzymałby, mieszkając w lokalu z grupy D, nawet jeżeli mieszkałby w domu należącym do 
wyższej grupy.  

Nie zalecamy tego rozwiązania, ponieważ spowodowałoby ono istotne zwiększenie rachunków za 
podatek lokalny mieszkańców, których dotyczyłby limit (czyli mieszkańców domów należących do 
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grup powyżej limitu). Rozumiemy, że osoby korzystające z obniżki podatku lokalnego są 
obciążone finansowo i potrzebują wsparcia.  

 

 

Opcja (e)    Zmiana limitu oszczędności kapitałowych 

Obecnie, jeżeli mieszkaniec posiada więcej niż 10 000 £ kapitału, nie kwalifikuje się do uzyskania 
pomocy w ramach programu obniżek podatku lokalnego.  

Nie zalecamy zmian limitu oszczędności kapitałowych, ponieważ naszym zdaniem limit 10 000 £ 
zapewnia równowagę między uznaniem faktu, że mieszkańcy potrzebują oszczędzać i tworzyć 
zrównoważone, długoterminowe plany finansowe a zapewnieniem, że program dociera do 
najbardziej potrzebujących mieszkańców.  
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Analizy przypadku 

Poniższa tabela zawiera przykłady tego, w jaki sposób preferowana przez radę opcja będzie dotyczyć osób korzystających z obniżek podatku 
lokalnego.  
 
Ilustrują one prawdopodobny efekt zarówno zwiększenia do 100%maksymalnej obniżki podatku lokalnego dla korzystających z niej osób w 
wieku produkcyjnym wychowujących dzieci, jak i ujednolicenie z niektórymi zmianami w zakresie świadczeń socjalnych na poziomie krajowym. 
 
Podobne analizy przypadku dotyczące innych grup podatkowych nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej rady: 
www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation  

 
Tygodniowy 
dochód 
gospodarstwa 
domowego 

Tygodniowa 
opłata na 
podatek 
lokalny 

Tygodniowa 
kwota do 
zapłaty w 
roku 
2018/19 

Szacowana 
tygodniowa 
kwota do 
zapłaty w 
roku 
2019/20 

Roczna 
kwota do 
zapłaty w 
roku 
2018/19 

Szacowana 
roczna 
kwota do 
zapłaty w 
roku 
2019/20 

Zmiana 
rocznej 
kwoty do 
zapłaty 

Para z 2 dziećmi, utrzymująca się z wynagrodzenia za 
pracę i ulgi podatkowej dla osób pracujących (Working 
Tax Credit), mieszkająca w domu z grupy B 

250,15 £ 23,51 £ 5,34 £ 0,00 £ 278,24 £ 0,00£ -278,24 £ 

Pracujący samotny rodzic z 1 dzieckiem i 1 osobą 
niepozostającą na utrzymaniu poszukującą pracy, 
utrzymujący się z wynagrodzenia za pracę i ulgi 
podatkowej dla osób posiadających dzieci (Child Tax 
Credit), mieszkający w domu z grupy B 

119,52 £ 23,51 £ 8,30 £ 3,90 £ 432,80 £ 203,91 £ -228,89 £ 

Para osób pracujących z 2 dzieci i 1 osobą 
niepozostającą na utrzymaniu studiującą w trybie 
dziennym, utrzymująca się z wynagrodzenia za pracę i 
ulg podatkowych (Child Tax Credit i Working Tax Credit), 
mieszkająca w domu z grupy B 

277,35 £ 23,51 £ 7,18 £ 1,72 £ 374,18 £ 89,93 £ -284,25 £ 

Osoba samotna pobierająca zasiłek uniwersalny 
(Universal Credit), mieszkająca z 1 osobą niepozostającą 
na utrzymaniu, pracującą, zarabiającą 350 £ tygodniowo, 
mieszkająca w domu z grupy B 

58,10 £ 23,51 £ 13,80 £ 12,55 £ 719,78 £ 656,40 £ -63,38 £ 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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Para osób niepracujących, z których jedna pobiera 
zasiłek dla osób niepełnosprawnych (poziom średni w 
zakresie opieki i wyższy w zakresie mobilności), a druga 
pobiera zasiłek opiekuńczy, mieszkających w domu z 
grupy B 

179,85 £ 23,51 £ 7,26 £ 6,29 £ 378,56 £ 328,88 £ -49,68 £ 

Para osób pracujących 25 godzin tygodniowo, 
mieszkających z parą osób niepozostających na ich 
utrzymaniu i pracujących po 16 godzin tygodniowo za 
wynagrodzenie po 100 £ każda, utrzymujących się z 
wynagrodzenia za pracę i mieszkających w domu z grupy 
B 

374,88 £ 23,51 £ 21,74 £ 19,98 £ 1133,71 £ 1044,64 £ -89,07 £ 

Osoba samotna pobierająca zasiłek dla osób 
poszukujących pracy (oparty na dochodzie), mieszkająca 
w domu z grupy B, kwalifikująca się do ulgi dla osób 
samotnych 

73,10 £ 17,63 £ 3,49 £ 3,49 £ 182,00 £ 182,50 £ 0,50 £ 
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Kiedy zakończy się konsultacja?  

Nasza konsultacja zakończy się 12 listopada 2018 r. 

W jaki sposób można przekazać swoją opinię? 

Online – wypełniając kwestionariusz na stronie internetowej: www.haringey.gov.uk/ctrs-
consultation 

Pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Pocztą – wypełniając i odsyłając kopię niniejszego kwestionariusza na adres: Consultation, 5th 
Floor, River Park House, 22High Road, Wood Green, London N22 8HQ 

Kwestionariusz można uzyskać w lokalnej bibliotece lub zgłosić się na spotkanie z nami: 
 
 

Data / Godzina Miejsce 

Czwartek 13 września, godz. 16.00 - 19.00  Tottenham Green Library,  

1 Philip Lane, Tottenham London N15 4JA 

Sobota 29 września, godz. 10.00 - 13.00 Wood Green Library, 

187-197A High Rd, Wood Green, London 
N22 6XD 

Wtorek 9 października, godz. 15.30 - 18.30  Selby Centre,  

Selby Road, Tottenham, London N17 8JL 

Piątek 19 października, godz. 16.00 - 19.00  St Anns Library,  

Cissbury Rd, Tottenham, London N15 5PU 

Środa 24 października, godz. 16.00 - 19.00  Hornsey Library, Haringey Park, London N8 
9JA 

Poniedziałek 5 listopada, godz. 15.00 - 
17.00 

Tottenham Hale (do potwierdzenia w 
późniejszym terminie)  

 
Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby uzyskać dodatkowe egzemplarze niniejszego 
kwestionariusza oraz informacji, mogą Państwo skontaktować się z nami pocztą 
elektroniczną lub zwykłą: 

E-mail: CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Adres pocztowy: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High Road, Wood 
Green, London N22 8HQ 

Następne kroki 
 

Wyniki konsultacji i informacje na temat dalszych działań opublikujemy na naszej stronie 
internetowej: .www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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Konsultacja będzie trwała 10 tygodni, od 3 września do 12 listopada 2018 r. Najłatwiejszym 
sposobem przekazania nam opinii jest wypełnienie formularza online: www.haringey.gov.uk/ctrs-
consultation  

Aby zadać nam pytania na temat konsultacji lub uzyskać papierową wersję kwestionariusza, 
należy wysłać wiadomość na adres CTRSconsultation@haringey.gov.uk 

 

  

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
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Kwestionariusz konsultacji  

 
Czy:   

   jest Pan/Pani mieszkańcem/mieszkanką Haringey   
   prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Haringey   
   jest Pan/Pani radnym/radną z okręgu wyborczego 

inne (należy określić):  
  

 

1. W jakim stopniu zgadzają się Państwo z następującymi aspektami opcji preferowanej przez 
radę lokalną? 
 

a. Zwiększenie maksymalnego poziomu obniżki podatku lokalnego z 80,2% do 100% dla 
mieszkańców w wieku produkcyjnym wychowujących dzieci 

 
   Zdecydowanie się zgadzam   

   Zgadzam się    
   Nie mam zdania   
   Nie zgadzam się   
   Zdecydowanie się nie zgadzam   

 
b. Uaktualnienie programu zgodnie z niektórymi zmianami na poziomie krajowym w zakresie 

świadczeń socjalnych 
 

   Zdecydowanie się zgadzam   
   Zgadzam się    
   Nie mam zdania   
   Nie zgadzam się   
   Zdecydowanie się nie zgadzam   

 
 

2. Czy Państwa zdaniem rada lokalna powinna rozważyć inne opcje podane na stronie 
4? 

   Tak 
   Nie   
   Nie mam zdania  
 

3. W przypadku odpowiedzi Tak prosimy o podanie innej którą Państwa zdaniem 
powinniśmy rozważyć  

 
  Bez zmian w zakresie programu obniżek podatku lokalnego 

   Zwiększenie maksymalnego poziomu obniżki z 80,2% do 100% dla 
wszystkich korzystających z niej osób w wieku produkcyjnym 

 
   Ograniczenie kwoty obniżek podatku lokalnego, z których korzystają 
nieruchomości o wyższej wartości do wysokości przewidzianej w 
wyznaczonej grupie 

 
   Zmiana limitu oszczędności kapitałowych 
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4. Jeżeli chcieliby Państwo, jedną z powyższych opcji, prosimy o uzasadnienie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Czy Państwa zdaniem istnieją inne opcje (poza podanymi wyżej), które zapewnią 
lepsze wsparcie osobom potrzebującym? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Rada lokalna proponuje, aby dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem poziomu 
wsparcia w postaci obniżek podatku lokalnego realizowanego w roku 2019/20 zostały 
pokryte przez dalsze oszczędności w zapewnianych przez nią usługach. W jaki sposób 
Państwa zdaniem należy sfinansować program obniżek podatku lokalnego? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Czy mają Państwo uwagi ogólne na temat wszystkich konsultowanych propozycji 
(preferowanej opcji, wskazanych innych opcji lub wszelkich pozostałych opcji)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Poniższe informacje dotyczą mieszkańców Haringey, których obowiązują (lub mogą obowiązywać w przyszłości) opłaty za podatek lokalny (ang. Council Tax) - prosimy o zapoznanie się z nimi i przekazanie nam swoich opinii na temat proponowanych zmian.
	Adres pocztowy: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green, London N22 8HQ

	Następne kroki

