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PETYCJA

Skladana w trybie art. I ust-2, art.2, art.A ust. {-4 ustawy z
dnia {{ lipca 2O14r. o petyciach (Dz.U. z2O14r. poz.l{gs).

PRZEDMIOT PETYGJI

Jako mieszkafcy Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszc4nyt
zainteresowani jeste6my dzialaniami wladz lokalnych an-4zanycln ze
stosowaniem ulg i zwolniefi powszechnie obowiqzuj4cych w zakresie
podatku od nieruchomo5ci, Dla przypomnienia, stosown4 uchwalg
obowi4zuj4c{ nadal, Rada Miejska przyielaw dniu22.O6.201{r. (Uchwala nr
)(1111111), W $ { pkt 2 tei2e Uchwatlr zwolniono z ptzedmiotowego podatku

grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej iako drogi, o ile nie s4
zwi4zane z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej.

W my6l obowi4zuj4cych do dnia 3O grudnia 2O13r. przepis6w
vqrkonawczych reguluj4cych kwestie ewidencji grunt6w i budynk6w,
uiytek o nazwie ,drogat oznaczatr teren komunikacyiny
(rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

dnia 29.O3,2OO1r.) Byla to wigc nie tylko wydzielona ewidencyinie
odrqbna pod kaidq drogg dzialka, ale takie Slady dr6g koniecznych
(sluiebno6ci gruntow3rch) wskazanych przy podzialach przed {985r. i
wpisanych w dzialach lll ksi4g wieczystych dla grunt6w
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obci4ionych. Wskazane wiqc wyr*ej zwolnienie z podatku, mialo
zastosowanie i wobec nas jako wla6cicieli nieruchomo6ci
obci4ionej takow4 sluiebno5ci4 (ok. 113 m,21. Ze sluiebno6ci tei
korzystaj4 aktualnie wlaSciciele 5 dom6w.

Z dniem iednak 3{ grudnia 2O13r. weszlo w 2ycie nowe
rozponzqdzenie Ministra Administracji - Cytryzacii z dnia 29.11.2O13r,

w sprawie zmian w rozporz4dzeniu z 29.O3,2OO1r. Aktualna, jednolita
tre56 w/w rozponz4dzenia jest ogloszona w Dz. U. z 2O15r. poz. 542.
Po zmianie w zalEczniku nowt/m nr 6 pod poz. 18 (tereny
komunikacyine) wprowadzono nowe okreSlenie dla u2yrtk6w

gruntowych o nazwie ,drogi'. Wyl4czono z tego pojgcia powyrisze

drogi konieczne (sluiebno6ci drogowe). Rozwi4zanie to jest
krzywdz4ce dla wla6cicieli grunt6w obci42onych dw
slu2ebnoSciami, gdy2 iako teren wlasny sluiy innym osobom w
oczyrwistych celach dojazdu do drogi publicznej. Akcentujemy ten
problem w tych kategoriach, poniewa? do teren6w mieszkaniow3lch
o wyriszej stawce podatkowei, przekwalifikowano dotychczasowe m.

innymi ogr6dki czy sady przydomowe. Podatki bgde st4d wydsze.

W celu wyrr6wnania tej krzywdzecej dla nas podatnik6w
sytuacii, wnosimy w ramach ustawyr o peQrcjach o podjgcie z
iniciatlrwy samej Rady b4d2 z wniosku Burmistrza prac nad zmian4
w/w Uchwatyr nr X1111111 poprzez dopisanie w iei paragrafie 1

punktu 2a moc4 kt6rego zwolniono by z tego podatku pasy grunt6w
nie wyrdzielone jako dzialki o symbolu drn, ale fizycznie
wykorzystyrwane jako sluiebno56 drogowa, ujawniona w dziale lll
ksiqgi wieczystej dla grunt5w obci42onych.

Do wiadomoScl:

Burmistrz Gminy
Janiszewski.

Miasta Gzerwionka-Leszczyny Wieslaw


