
UCHWAŁA Nr XIX/161/2020
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 994,z późn. zm.) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz.
256,  z  późn.  zm.)  –  po  rozpatrzeniu  wniosku  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania
Stobrawski  Zielony  Szlak  w  przedmiocie  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości,  Rada
Gminy Pokój  uchwala, co następuje:

§ 1.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony
Szlak w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz po zapoznaniu się z ze
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się brak możliwości pozytywnego
rozpatrzenia  wniosku z  przyczyn określonych w uzasadnieniu,  stanowiącym załącznik  do
uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pokój do powiadomienia Wnioskodawcy
o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XIX/161/2020
Rady Gminy Pokój 
z dnia 25 listopada 2020 r. 

Uzasadnienie

Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  Stobrawski  Zielony  Szlak  skierowała  do
Komisji Skarg i Wniosków Gmina Pokój wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości
za  pomieszczenia  użyczone  przez  Gminę  Pokój  Stowarzyszeniu,  w  którym  znajduje  się
Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego „Stobrawski Zielony Szlak”. Wnioskodawca
podkreślił,  że  pomieszczenia  były  wyremontowane  ze  środków LGD Stobrawski  Zielony
Szlak w ramach projektu współpracy.  W chwili  obecnej  owe pomieszczenia służą Radzie
Gminy Pokój jako miejsce odbywania się sesji Rady Gminy Pokój. Podniesiono również, że
Stowarzyszenie  jako  organizacja  działa  na  rzecz  społeczności  lokalnej,  non-profit  i  nie
prowadzi działalności gospodarczej, realizuje liczne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców
obszaru, w tym również na rzecz mieszkańców Gminy Pokój. 

Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Gminy  Pokój  wskazała,  że  generalne
uprawnienie do modelowania wpływów podatkowych zostało radom gmin udzielone art. 168
Konstytucji RP, który stanowi, że „Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
wysokości  podatków i opłat  lokalnych w zakresie określonym w ustawie.” Podstawowym
przepisem prawa obejmującym swym zakresem podatek od nieruchomości jest ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
(dalej: „uopol”). Artykuł 7 ust. 1 i ust. 2 uopol zawiera katalog podmiotów zwolnionych od
podatku  od nieruchomości.  W art.  7  ust  3  uopol  ustawodawca wskazał,  że  rada  gminy,  
w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1
oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i  niektórych ustaw.  Są to  zwolnienia,  z  których może skorzystać
każdy, o ile spełni warunki. Zwolnienia podmiotowe (a takim podmiotem niewątpliwie jest
wnioskodawca) natomiast są adresowane tylko do określonej kategorii podmiotów, nie mają
zatem charakteru powszechnego i nie mogą być wprowadzane przez radę gminy.

Wobec  powyższego  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  stwierdziła,  że  nie  ma
podstaw  prawnych  do  pozytywnego  rozpatrzenia  przez  Radę  Gminy  Pokój  wniosku
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości.

Z tych względów postanowiono jak w treści uchwały.

Pouczenie:
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia
skargi. (art. 246 §1 Kpa).


