
Uchwała nr XXXI/664/08 
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 października 2008r.

w sprawie wniosku Szkoły Policji w Katowicach dotyczącego zwolnienia od podatku od 
nieruchomości 

  

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  § 1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  z późn. zm./

Rada  Miasta  Katowice
uchwala:

§ 1.  Nie uwzględnić wniosku Szkoły Policji w Katowicach o zwolnienie od podatku od nieruchomości 

        nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie szkolenia podstawowego policjantów 

        pełniących służbę patrolową na terenie Miasta Katowice.

§ 2.  Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do

        niniejszej uchwały.

§ 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
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku Szkoły Policji w Katowicach dotyczącego 
zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Szkoła  Policji  w  Katowicach  pismem  z  dnia  15 września 2008r. zwróciła się do Rady Miasta Katowice z 

prośbą o zwolnienie od podatku od nieruchomości nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w 

zakresie szkolenia podstawowego policjantów pełniących służbę patrolową na terenie Miasta Katowice.

W uzasadnieniu wniosku powołano sią na trudną sytuację finansową Szkoły Policji w Katowicach, która 

skutkuje rozważeniem ograniczenia,  a nawet okresowego wstrzymania  podstawowej działalności  Szkoły, 

jaką  jest  szkolenie  nowoprzyjętych  policjantów.  Zaznaczono  również,  że  zwolnienie  z  obowiązku 

podatkowego pozwoliłoby na utrzymanie kształcenia funkcjonariuszy Policji na dotychczasowym poziomie 

ilościowym i jakościowym.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r. Nr  

121, poz. 844 z późn. zm./ rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe 

niż określone w ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych 

strefach  ekonomicznych  i  niektórych  ustaw.  Rada  nie  posiada  natomiast  uprawnień  do  wprowadzania 

zwolnień  podmiotowych  lub  podmiotowo-przedmiotowych,  a  takim  byłoby  zwolnienie  o  które  wnosi 

Szkoła. Brak możliwości ustanowienia zwolnienia, o które wniosła Szkoła Policji potwierdza również opinia 

Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Katowice w powołaniu na wyrok NSA z dnia 25.06.2008r. sygn. akt: 

SA/Rz 235/2003.

Ustanowienie  zwolnienia,  z  którego  mogłaby  skorzystać  Szkoła  Policji  nie  znajdowałoby  uzasadnienia 

również  z  uwagi  na  fakt,  iż Szkoła  realizuje  szkolenia  policjantów,  których  służby patrolowe  będą  się 

odbywały na terenie różnych miast, a nie tylko na terenie Miasta Katowice, co oznacza, iż środki uzyskane 

ze  zwolnienia  mogłyby  zostać  skierowane  na potrzeby innych  miast.  W przedmiotowej  kwestii  nie  ma 

natomiast znaczenia fakt, iż słuchacze Szkoły będą zasilali ulice Katowic w okresie trwania szkolenia  /na 

mocy porozumienia z dnia 10.06.2008r. pomiędzy Urzędem Miasta Katowice, Komendą Miejską Policji w 

Katowicach  oraz  Szkołą  Policji  w  Katowicach/.  Stwierdzić  zatem należy,  iż  zwolnienie  Szkoły  byłoby 

sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./, która stanowi, iż 

do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a zatem mieszkańców Katowic. 

Inicjatywa przyjęcia przez radę gminy uchwały zwalniającej z tego podatku, powinna bowiem uwzględniać 

przede wszystkim interesy ogółu jej mieszkańców oraz prawidłową gospodarkę finansów miasta. Podatek od 

nieruchomości jest  istotnym składnikiem wpływającym na wysokość dochodów gminy,  a podjęcie  przez 

Radę Miasta uchwały, o którą wnosi Szkoła przyczyniłoby się do znacznej utraty dochodów niezbędnych do 

realizacji zadań publicznych przewidzianych w planie budżetowym. 
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Z tego też względu zasadnym jest wspieranie Szkoły Policji w Katowicach w dotychczasowej postaci tj. 

poprzez przeznaczenie środków w celu realizacji określonych zadań. 

W  ramach  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  Publicznego  w  2007r.  zostały  przekazane  środki  w 

wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych. 

Natomiast  w  2008r.  w  ramach  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa 

Obywateli  i  Porządku  Publicznego  przekazano  środki  w  wysokości  28.000  zł  z  przeznaczeniem  na 

organizację  Dni  Otwartych  i  III  Turnieju  Dzikich  Drużyn,  nagrody  dla  funkcjonariuszy  Szkoły  Policji 

zaangażowanych  w  realizację  porozumienia  dotyczącego  patroli  szkolnych  oraz  zakup  kamizelek 

odblaskowych dla patroli szkolnych oraz służb dodatkowych realizujących służbę na terenie miasta.

Kwota należnego podatku od nieruchomości za 2008r. to 213.723,00 zł

W  świetle  powyższego  podjęcie  uchwały,  o  którą  wnosi Szkoła  Policji  w  Katowicach  byłoby 

nieuzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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