UCHWAŁA NR III/20/18
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie, wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego z podatku od
nieruchomości (budowli) - sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z § 47 Statutu Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r.
(uchwała Rady Gminy Lubicz Nr L/656/2018 Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpatrzyć negatwnie wniosek z dnia 22 października firmy DUON Dystrybucja Sp. z o.o. w sprawie
obniżenia, wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości (budowli) - sieci
związanych z przesyłem gazu ziemnego.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia
sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób określony w art. 63 ust. 1 statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie
W nawiązaniu do wniosku z dnia 22.10.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.10.2018r.) Spółki DUON
Dystrybucja z/s Wysogotowie k. Poznania dot. prośby o obniżenia podatku od nieruchomości w związku z
działalnością prowadzoną przez Spółkę na terenie gminy Lubicz należy wskazać, iż:
1. stawka podatkowa od budowli została określona w ustawie z dn. 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych i wynosi 2% ich wartości (przepisy prawa ograniczają działanie Rady Gminy w
zakresie różnicowania wysokości stawki podatku od budowli - art. 5 ust. 1 pkt 3),
2. Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe – art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
3. przedmiotem opodatkowania w przypadku w/w Spółki są wyłącznie budowle tj. sieci związane
z przesyłem gazu ziemnego,
4. ponadto na terenie gminy Lubicz opodatkowaniu z tytułu prowadzonej działalności związanej
z przesyłem gazu są:
1) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z/s w Warszawie,
2) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Warszawie, oddział w Bydgoszczy.
5. na terenie gminy Lubicz planowane są kolejne inwestycje związane z budową sieci przesyłowych gazu
przez istniejące już podmioty tj. Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Spółkę DUON (np.
decyzja Starosty Toruńskiego z dn. 15 października 2018r. zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę Spółce DUON).
Z uwagi na powyższe po zapoznaniu się z opinią Komisji skarg, wniosków i petycji, podjęcie przez Radę
Gminy uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (budowli) – sieci związanych z przesyłem
gazu ziemnego uszczupliłoby dochody i stanowiłoby zagrożenie dla realizacji zadań ustawowych gminy.
Przyjęcie w/w zwolnienia niesie za sobą także ryzyko kolejnych wniosków o inne zwolnienia przedmiotowe
dotyczące budowli np. sieci wodno - kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne, światłowodowe itp.
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