
 

  

Uchwała Nr LI/562/18 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 29 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opłat     

z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych          
na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych)                                       

ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku 
 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.          
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmówić uwzględnienia petycji złożonej w dniu 12.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia     
od podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków             
i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku         
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą      
w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych)           
ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku.   
 

§ 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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
           
         Załącznik do uchwały Nr LI/562/18 
         Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
         z dnia 29 czerwca 2018 r. 
 
 
   

  
       UZASADNIENIE 
 
  Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 12.04.2018 r. dotyczącej zwolnienia z podatku                 
od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, budynków i budowli oraz      
ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie 
działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem          
od 1 stycznia 2018 roku. 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących                  
je podmiotów w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych,    
na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach               
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), zostało wskazane w art. 64b ww. ustawy     
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wprowadzone ww. ustawami zwolnienie żłobków i klubów dziecięcych od podatku od nieruchomości 
jest zwolnieniem podmiotowo-przedmiowym, co oznacza że jest kierowane do podatnika podatku     
od nieruchomości i jednocześnie dotyczy wskazanego w ustawie przedmiotu opodatkowania. 
Zwolnienie dotyczy żłobków i klubów dziecięcych oraz podmiotów je prowadzących, pod warunkiem 
że są one podatnikami podatku od nieruchomości, czyli właścicielami albo posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości albo posiadaczami nieruchomości (ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) na podstawie umowy             
np. najmu (stosowanie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 
Zwolnienie nie dotyczy natomiast żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów, 
jeżeli nie są one podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych               
na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.  
Najemca nieruchomości na potrzeby żłobka lub klubu dziecięcego (np. od osoby fizycznej albo innego 
podmiotu), który nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia      
od ww. podatku. Równocześnie ze zwolnienia nie może korzystać także wynajmujący nieruchomość, 
ponieważ pomimo iż jest podatnikiem podatku od nieruchomości nie jest podmiotem prowadzącym 
żłobek lub klub dziecięcy. 
Rada gminy może wprowadzać na podstawie ustawy o podatkach i opłatach zwolnienia z podatku     
od nieruchomości, pod warunkiem jednak, że mają one charakter przedmiotowy. Muszą zatem 
dotyczyć konkretnej grupy nieruchomości, a nie indywidualnie wskazanych podmiotów, nawet jeżeli 
miałyby wynikać z tego znaczne korzyści dla społeczności lokalnej.  
W przypadku zwolnień wprowadzanych na podstawie uchwały rady gminy, to nie osoba podatnika 
może być kryterium decydującym o zwolnieniu lecz rodzaj nieruchomości. 
W ocenie Rady Miejskiej Uchwała Nr X/111/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień             
od podatku od nieruchomości, zawiera obszerny katalog zwolnień przedmiotowych, z których 
podatnicy mogą korzystać.  
Natomiast co do podjęcia uchwały o zwolnieniu z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, 
budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie 
placówek opiekuńczo-wychowaczych (żłóbków i klubów dziecięcych) to podstawą do uchwalania 
przez jednostkę samorządu terytorialnego ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym jest art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.         
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), który nie przewiduje możliwości zastosowania ulgi w zakresie 
wskazanym we wniosku. 
 
 Wobec powyższego stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.                  
 
 



 

  

  


