Uchwała nr LII/1088/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2005r..
w sprawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczącego
zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Nie uwzględnić wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
o zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2006 roku budynków i gruntów
użytkowanych przez jednostkę policji, wykorzystywanych do ochrony bezpieczeństwa
oraz porządku publicznego.
§ 2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku
uzasadnienie do niniejszej uchwały.

w sprawie zawiera

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia
wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie

z

dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

UZASADNIENIE
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pismem z dnia 17 listopada 2005 r., które
wpłynęło do Urzędu Miasta Katowice w dniu 24 listopada 2005 r., wniosła prośbę - wniosek
cyt.: „o rozważenie możliwości podjęcia uchwały na mocy, której budynki i grunty
użytkowane przez jednostkę policji, wykorzystywane do ochrony bezpieczeństwa oraz
porządku publicznego, byłyby zwolnione z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości w
roku 2006”.
W uzasadnieniu wniosku przedstawiono bardzo trudną sytuację

finansową Komendy

Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jako jednostki budżetowej oraz, że opłaty z tytułu
podatku od nieruchomości w znacznym stopniu uszczuplają skromne zasoby finansowe, co
nie pozostaje bez wpływu na realizację podstawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa
publicznego. Zaznaczono również, że zwolnienie z obowiązku podatkowego pozwoliłoby
przynajmniej w części przezwyciężyć trudności w ponoszeniu innych opłat i zaoszczędzone
środki skierować na określone cele.
Uprawnieniem rady gminy wynikającym z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych jest wprowadzenie dodatkowych ulg i zwolnień od podatku
od nieruchomości. Jednak rada

gminy nie posiada uprawnień do zwolnień podmiotowych i

podmiotowo-przedmiotowych, a o takie Komenda Wojewódzka Policji występuje.
Ponadto zwolnienie nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji z podatku od nieruchomości
nie znajduje uzasadnienia z uwagi na fakt, iż Komenda realizuje zadania Policji w dziedzinie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze całego województwa śląskiego, a nie
tylko na terenie Miasta Katowice, a zatem środki uzyskane ze zwolnienia mogłyby zostać
skierowane do innych miast.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Miasto Katowice w miarę swoich możliwości
wspomaga ze swojego budżetu jednostki Policji w ramach Ramowego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa Mieszkańców Katowic.
W aktualnym stanie faktycznym wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nie może być uwzględniony.

