1) oświadczenia, jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła stosowane jest w budynku mieszkalnym i o
spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości - w przypadku, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) oświadczenia o dokonaniu wymiany źródła ciepła lub o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej uchwale i o spełnieniu warunków uprawniających do
zwolnienia z podatku od nieruchomości - w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3,
odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 3 do uchwały,
3) dokumentu potwierdzającego jakiego rodzaju źródło ciepła zostało zainstalowane w budynku.
2. W stosunku do budynków mieszkalnych lub ich części, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w których na
dzień wejścia w życie uchwały spełnione są warunki, o których mowa w tym przepisie, oświadczenie i
dokument, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, podatnicy zobowiązani są złożyć do 30 października 2019 r.; w
przypadku kiedy na 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana stosowanego źródła ciepła na inne niż wskazane w
złożonym oświadczeniu podatnicy zobowiązani są do złożenia do 5 stycznia 2020 r. nowego oświadczenia, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 4. Zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale, nie stosuje się wobec podatników zalegających z
zapłatą zobowiązań podatkowych wobec Miasta Katowice na 5 stycznia każdego roku podatkowego
objętego zwolnieniem.
§ 5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ udzielający zwolnienia co do spełnienia warunków
uprawniających do jego uzyskania, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 7. 1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.
2. Prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres przewidziany w
uchwale.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
2019r.

z dnia

Imię i nazwisko podatnika
Prezydent Miasta Katowice
Adres zamieszkania

PESEL lub NIP

Oświadczam, że:
1.

w budynku mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul.
własnością
I
(działka
nr
),
będącym:
współwłasnością*....
stosowane jest, na dzień
wejścia w życie Uchwały Nr
Rady Miasta Katowice z dnia
2019 r., następujące
ekologiczne źródło ciepła: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania
wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy*,

2. spełniam warunki uprawniające do zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z ww. uchwałą Rady
Miasta Katowice.

(data, podpis podatnika)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia

2019r.

Imię i nazwisko podatnika
Prezydent Miasta Katowice
Adres zamieszkania

PESEL lub NIP

Oświadczam, że:
1.

w

położonym
nr

Katowicach przy ul.
będącym:
własnością /
współwłasnością*
w
dniu**
dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła
na następujące ekologiczne źródło ciepła: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci
ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy*,
budynku

mieszkalnym
(działka

w
),

2. spełniam warunki uprawniające do zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr
Rady Miasta Katowice z dnia

(data, podpis podatnika)
* niepotrzebne skreślić
** podać datę wymiany źródła ciepła
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia

2019r.

Imię i nazwisko podatnika
Prezydent Miasta Katowice
Adres zamieszkania

PESEL lub NIP

Oświadczam, że:
1. w

budynku

mieszkalnym

współwłasnością*

położonym
.(działka nr

w

),

Rybniku
przy
ul.
będącym: własnością /

którego budowa została zakończona**
, zastosowano następujące ekologiczne źródło ciepła: pompa
ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię
elektryczną, gaz, olej opałowy*,
,

2. spełniam warunki uprawniające do zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą
Nr
Rady Miasta Katowice z dnia

(data, podpis podatnika)
*

niepotrzebne skreślić

*•

podać datę zakończenia budowy

BIURO RADY MIASTA

KATOWICE
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych
ogrzewanych w sposób ekologiczny to kolejna uchwała będąca elementem walki samorządu
miasta Katowic z zanieczyszczeniem powietrza.
Projektowane zwolnienie dotyczy trzech grup mieszkańców:
1, którzy na dzień wejścia w życie uchwały ogrzewają swój dom w sposób najbardziej
ekologiczny,
2. którzy dokonają wymiany źródła ciepła na jedno spośród wskazanych w uchwale,
3. osób, które w czasie obowiązywania uchwały zakończą budowę domu
jednorodzinnego i zainstalują w nim ekologiczne źródło ciepła.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie obowiązywało przez okres dwóch lat,
natomiast sama uchwała do 31 grudnia 2021 roku, czyli do momentu wejścia w życie uchwały
antysmogowej zobowiązującej mieszkańców całego województwa śląskiego. do wymiany
źródeł ciepła eksploatowanych powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
Uchwała wspiera mieszkańców, którzy przed datą graniczną wprowadzenia powyższego
zakazu ogrzewają dom w sposób najmniej emisyjny.
Ocena skutków regulacji
Uchwała zdaniem wnioskodawców nie wpłynie znacząco na uszczuplenie dochodów budżetu
miasta Katowice. Na terenie Katowic oddano w 2018 r. do użytkowania ogółem 191 nowych
budynków mieszkalnych. Według szacunków zaledwie 20% z nich ogrzewana jest w sposób
ekologiczny: gaz, ciepło sieciowe, pompa ciepła, olej opałowy, energia elektryczna. Średnie
powierzchnia budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynosi w Katowicach 120 - 160 m2.
Ostateczne skutki finansowe są uzależnione od liczby podmiotów korzystających ze
zwolnienia.

~, :,4.

~~.

