
Projekt

z dnia  9 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ............................................................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia ............................................................ 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych 1(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, za wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej lub będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, których po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały budowa została 
rozpoczęta oraz których przed końcem obowiązywania niniejszej uchwały budowa została zakończona.

2. Za dzień rozpoczęcia budowy uważa się dzień w którym można rozpocząć roboty budowlane lub przystąpić 
do robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. Za moment zakończenia budowy rozumie się moment zakończenia w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego.

§ 2. 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres 5 lat, po spełnieniu warunków określonych 
w niniejszej uchwale, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona.

2. W przypadku gdy przed upływem okresu zwolnienia o którym mowa w niniejszej uchwale nastąpiło 
zdarzenie powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego w stosunku do przedmiotu opodatkowania objętego 
zwolnieniem ciążącego na podmiocie który zakończył budowę zwolnienie przysługuje do końca miesiąca 
w którym zdarzenie to miało miejsce.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie obejmuje budynków mieszkalnych lub ich części które 
wybudowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. 

Zwolnienia o którym mowa w niniejszej uchwale nie stosuje się wobec podatników zalegających z zapłatą 
zobowiązań (podatkowych oraz niepodatkowych) wobec Miasta Wodzisław Śląski w momencie zakończenia 
budowy oraz w trakcie korzystania ze zwolnienia w sytuacji gdy okres zalegania ze spłatą zobowiązań wynosi co 
najmniej 2 miesiące.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5. 

1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres przewidziany w uchwale.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 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.

Przedmiotem uchwały jest zwolnienie od podatku od nieruchomości jedynie budynków mieszkalnych lub
ich części których pod dniu wejścia w życie niniejszej uchwały budowa została rozpoczęta oraz których przed
końcem obowiązywania niniejszej uchwały budowa została zakończona. Celem projektowanej uchwały jest
stworzenie preferencji podatkowych dla osób które podejmą się budowy budynków mieszkalnych na terenie
Wodzisławia Śląskiego, a co za tym idzie stworzenie zachęt do zamieszkania na terenie miasta.

Wprowadzając przedmiotowe zwolnienie przyjęto, iż:

- zwolnienie obejmie wszystkie budynki mieszkalne (i lokale) których budowa została zakończona, a więc
nie tylko budynki mieszkalne jednorodzinne przez które zgodnie z ustawą Prawo budowlane rozumieć należy
budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

- nie dotyczy gruntów,

- nie obejmuje budynków pozostałych (czyli np. poza budynkiem mieszkalnym wolnostojacych garaży), czy
także budynków gospodarczych,

- nie obejmuje budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub będących
w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc nie istnieje
konieczność jego wprowadzenia z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy
publicznej,

· uchwała zakłada zwolnienie jedynie w sytuacji gdy okolicznością od której uzależniony jest obowiązek
podatkowy jest istnienie budynku lub jego części w związku z zakończeniem budowy, a nie także w sytuacji
w której rozpoczęto użytkowanie budynku lub ich części przed jego ostatecznym wykończeniem. Ma to
z założenia zachęcać do szybszego zakończenia procesu budowy i oznacza, że jeżeli podatnik rozpocznie
użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, to z dniem 1 stycznia roku następnego
będzie na nim ciążył obowiązek podatkowy i będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.
Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli okolicznością, od której jest
uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy
powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym
rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem,

· zwolnienie dotyczy budynków budowanych na terenie całego Miasta,

· nie wprowadzono ograniczeń co do powierzchni budynków mieszkalnych, które korzystać będę ze
zwolnienia,

· okres obowiązywania uchwały ma z założenia z jednej strony umożliwić zakończenie procesu
inwestycyjnego, a z drugiej strony w miarę krótkim czasie zachęcić do lokalizacji tego typu inwestycji na
terenie Miasta, aby następnie ocenić skutki obowiązywania uchwały,

· z uwagi na kwotę możliwego do uzyskania zwolnienia, ale także nakłady niezbędne do poniesienia
w związku z budową budynków mieszkalnych, uchwała nie zawiera zapisów uzależniających okres zwolnienia
od wysokości nakładów poniesionych na budowę domów,

· proponuje się aby okres zwolnienia wynosił maksymalnie 5 lat z uwagi na przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa w zakresie sposobu powstania zobowiązania podatkowego, zasad naliczania odsetek czy okresu
przedawnienia.

Ponadto w tym zakresie zauważyć należy, iż ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych traktując o obowiązku podatkowym wskazuje także, od kiedy właściciele nieruchomości winni
uiszczać podatek. Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
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dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku, z tym że bardzo istotnym jest zapis, iż jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek
podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem
1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto
użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Ustawodawca
wprowadza więc w tym przypadku tzw. wakacje podatkowe, polegające na tym, iż niezależnie od czego czy
budowa budynku zostanie zakończona lub jego użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem zostanie
rozpoczęte w styczniu czy grudniu danego roku, właściciel takiej nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty
podatku dopiero od roku następnego. Dlatego w uchwale przyjęto, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości
przysługuje na okres 5 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w którym budowa została zakończona
- a więc po upływie wakacji podatkowych.

· projekt uchwały nie wskazuje jakiego rodzaju dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem budowy i po
jego zakończeniu, m.in w celu weryfikacji podstaw do korzystania ze zwolnienia - założono bowiem, iż będzie
to miało miejsce w ramach procedur przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa (czynności sprawdzające,
postępowanie podatkowe), a ponadto ograniczenia w tym zakresie wynikają także z zakresu delegacji do
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych przez organ stanowiący gminy,

· uchwała zawiera zapisy mówiące jakiego rodzaju podmioty nie mogą korzystać ze zwolnienia, tj. podmioty
zalegające w określonych warunkach z świadczeniami (np. podatkami) na rzecz budżetu Miasta,

· projekt uchwały nie wyklucza możliwości korzystania ze zwolnienia w sytuacji gdy inny podmiot jest
inwestorem, a innym właścicielem gruntu, czyli podatnikiem podatku od nieruchomości, ani także
nie wyklucza możliwości korzystania ze zwolnienia w sytuacji przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę
na inny podmiot.

Określając moment rozpoczęcia i zakończenia budowy projekt uchwały odwołuje się do przepisów prawa
budowlanego zgodnie z którym, min:

· pod pojęciem pozwolenia na budowę rozumie się decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,

· roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
z zastrzeżeniem z ustawy,

· zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Obecnie nie sposób przewidzieć skutków finansowych jakie uchwała ta będzie miała dla budżetu Miasta
bowiem skutki te zależą od ilości podmiotów które skorzystają z uchwały oraz powierzchni użytkowej
wybudowanych budynków lub ich części.

Z posiadanych natomiast doświadczeń tut. Urzędu Miasta (prowadzonych nowych postępowań podatkowych,
ilości nadawanych nowych numerów domów) wynika, iż rocznie na terenie Miasta oddawanych jest do użytku
(lub ma miejsce zakończenie budowy) około 90 nowych budynków mieszkalnych. Przyjąć można, iż średnio
powierzchnia użytkowa nowego budynku wynosi 170m2- w takim przypadku można założyć, iż roczne ubytki
dochodów gmin wyniosą nieco ponad 10 000zł.
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