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Pzewodnicz4cego Rady Mieiskiei

PETYCJA

skladana w trybie art. 9 ust.2 , art.2, att.4 ust. { -4 ust awy z
dnia {{ lipca 2o14r. o petyciach (Dz.u. z2oi4r. poz.l{gs).

PRZEDMIOT PETYGJI

Jako mieszkaricy Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszc4nyt
zainteresowani ieste6my dzialaniami wladz lokalnych zrrvi4zanych- ze
stosowaniem ulg i zwolnief powszechnie obowiqzuj4cych w zakresie
podatku od nieruchomo6ci. Dla pr4/pomnienia, stosown4 uchwalq
obowiqzuiqc4 nadal, Rada Miejska przyiela w dniu22.O6.2o1{r. (Uchwata nr
X1111111). UY $ { pkt 2 teiile Uchwallr zwolniono z przedmiotowego podatku
grunty oznaczone w ewidencji geodezyinei jako drogi, o ile nie s4
zwi4zane z prowadzeniem dzialalno6ci gospodarczej.

w my6l obowiazui4cych do dnia 3o grud nia 2o13r. przepis6w
wykonawczych regulujqcych kwestie ewidencii grunt6w i budynk6w,
uiytek o nazwie ,drogat oznaczal teren komunikacyiny
(rozporz4dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29.o3,2o0{ r.) Byta to wigc nie tylko wyrdzielona ewidencyjnie
odrgbna pod kaidq drogg dzialka, ale takie slady dr6g koniecznych
(sluiehnosci gruntow3rch) wskazanych przy podzialach przed { ggsr. i
wpisanych w dziatach llt ksi4g wieczystych dla grunt5w
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obci4ionych. wskazane wiqc wSriej zwotnienie z podatku, mialo
zastosowanie i wobec nas iako wla6cicieli nieruchomo6ci
obci4ionej takow4 stuiebnosci4 (ok. 11r m.21. ze sruiebnosci tej
korzystajq aktualnie wla6ciciele S dom6w.

z dniem jednak 3i grudnia 2o13r. weszlo w *ycie nowe
rozporzqdzenie Ministra Administracji i Glrfryzacii z dnia 2g.i1.2o1lr.
w sprawie zmian w rozporz4dzeniu z 29.O3.2OO1r. Aktualna, jednolita
tre56 w/w rozponzEdzenia jest ogloszona w Dz. ll. z 2o1sr. poz. s42.
Po zmianie w zarqczniku nowt/m nr 6 pod poz. { g (tereny
komunikacyine) wprowadzono nowe okreSlenie dla uilrtk6w
gruntourych o nazwie drogir. wylqczono z tego pojgcia powy2sze
drogi konieczne (sluiebnoSci drogowe). Rozwiazanie to jest
kr4rwdz4ce dra wrascicieri grunt6w obciaionych */w
sluiebno6ciami, gdy2 iako teren wlasny stru2y innym osobom w
oczywistych celach doiazdu do drogi pubticznei. Akcentujemy ten
problem w tych kategoriach, poniewa 2 do teren6w mieszkaniowSrch
o wyiszei stawce podatkowei, przekwalifikowano dotychczasowe m.
innymi ogr6dki czy sady przydomor re. podatki bgde st4d wyrisze.

w celu wyrr6wnania tej krzywdzecei dra nas podatnik6w
s}rtuacji, wnosimy w ramach ustawy o petycjach o podjgcie z
inicjatyrwyr samej Rady bqdi z wniosku Burmistrza prac nad zmianq
wlw Uchwalyr nr xlllltli popnzez dopisanie w iei paragrafie 1
punktu 2a moc4 kt6rego zwolniono by z tego podatku pasy gruntow
nie wydzielone jako dziatki o symbolu ,.drr, ale lizycznie
wykorzystynrane iako slu2ebno66 drogowa, ujawniona w dziale lll
ksiggi wieczystej dla gruntriw obci4*onych,
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