
Uchwala Nr XX!!l/272l1 6
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia 24 czetwca 2016 r.

w sprawie rozpatzenia petycji dotyczqcej zmiany Uchwaty Nr X/l11/11 Rady Miejskiej w Czenrionce-
Leszczynach z dnia 22 czerwca2011 r. w sprawie zwolniefi od podatku od nieruchomo5ci

(Dz.Urz.Woj.Sl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie avolnienia obejmujqcego czg6ci
nieruchomo6ci nie wydzielone jako dzialki o symbolu "dr", ate fizycznie wykorzystywane jako

slu2ebno66 drogowa, ujawniona w dziale lll ksiggiwieczystej

Na podstawie:
art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.22016r.
poz.446), wzwiqzku zart.9 ust.2 ustawyzdnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U.22014 r. poz. 1195)

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

sl
Odm6wic uwzglqdnienia petycji zlo2onej w dniu 18.05.2016 r., dotyczqcej zmiany Uchwaly Nr X111l11 Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnieh od podatku od

nieiuchomo5ci (Dz.Uz.Woj.Sl. z 2011 r., Nr 167, poz. 3095), poprzez wprowadzenie zwolnienia
obejmujqcego czqsci nieruchomoSci nie wydzielone jako dzialki o symbolu "dr", ale tizycznie
wykozystywane jako slu2ebno5d drogowa, ujawniona w dziale lll ksiqgi wieczystej.

s2

Uzasad nien ie od mowy uwzg lgd n ien ia petycj i zawiera zalqcznik do n i n iejszej uchwaly.
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Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik
do uchwaty Nr XXllU272l16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 24 cze{rca 2016 r.

UZASADNIENIE

_ .e9 loloatzeniu petycji zlozonei w dniu 18.05.2016r dotyczqcej zmiany Uchwaty Nt yJi11ti1
Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesz.czynach z dnta 22 czerwca 2d11 r. w sprawiL zwolnien od podatku
od nieruchomosci (Dz. urz. woj. st. z 2ott r. Nr 167, poz 3095), popzez wprowadzenie zwolnienia
obejmuiqcego czQsci nieruchomosci nie wydzielone jako dzialki o symbolu "dr", ale fizycznie
wykozystywane jako sluzebnosc drogowa, ujawniona w dziale lll ksiegi wieczystej, nalezy wsiaza6,
2e rada gminy zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o poAatkach-i oplatach
lokalnych (t. j. Dz. u. 22014 r., poz.849 ze zm.) moze wprowadzao inne zwolnienia pzedmiotowe niz
okreslone w ust. 1 tego artykulu, tym samym o tym, czy dane zwolnienie wprowadzic decyduje rada
miejska w drodze uchwaly.
wprowadzenie wnioskowanego zwolnienia byloby trudne do realizacji w praktyce z uwagi na czesto
wystepujacy brak szczeg6lowych danych odnoszEcych sie do powiezchni gruntu objgtego
ograniczonym prawem eeczowym - slu2ebnosciq drogowE. podstawe wymiaru pod;tk6w stan6wiq,
zgodnie z art. 21 ust. '1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r prawo geodezyjne i kartograticzne (t. j. Dz. U.
z 2015 t., poz. 520 ze zm.) dane zawarte w ewidencji grunt6w i budynk6w, kt6rq na podstawie art. 7d
ww. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi starosta. Dane zas zawarte w ewidencji
grunt6w i budynk6w nie obejmujE danych dotyczEcych sluzebnosci drogowych.
w ocenie Rady Miejskiej uchwala Nr N111111 z dnia 22 czerwca 2oi1 r. w sprawie zwolnien od
podatku od nieruchomosci, zawiera obszerny katalog zwolniei pzedmiotowych, z ktdrych podatnicy
mogE korzystac.

Wobec powyzszego stanowisko wyrazone w uchwale uznaje sig za zasadne.
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