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Uprzejmie informuję, iż do Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo właścicieli lokali
zlokalizowanych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach z dnia 16 marca
2015 r., w którym, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) zwrócono się z wnioskiem o obniżenie
wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach.

Zgodnie z ww. przepisem 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.

Zainteresowani podnoszą, że budynek przy Al. Roździeńskiego 100 w chwili przejęcia
od poprzedniego właściciela był w bardzo złym stanie technicznym i wymagał
przeprowadzenia szeregu kosztownych remontów i modernizacji, na sfinansowanie których
musieli zaciągnąć kredyt bankowy. W dalszej części ww. pisma Zainteresowani przekonują,
że przedmiotowy budynek ze względu na swoją lokalizację - pierwszy budynek na Os.
Gwiazdy - stanowi wizytówkę Katowic, więc dbałość o wizerunek miasta była jednym z
powodów decyzji o przeprowadzeniu jego gruntownej modernizacji.

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu Miasta Katowice (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz.
6007 z późno zm.) uprzejmie proszę o wstępne rozpatrzenie ww. wniosku.

Odrębnym pismem zwróciłam się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą
o przygotowanie stanowiska w sprawie.

Przewiduję, iż Rada Miasta Katowice rozpatrzy wniosek na sesji w dniu 29 kwietnia
2015 r.
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My rnzej podpisani, właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku
przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach działając w trybie art 7 pkt 3 Ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych DZ.U. 2014 poz.849, zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wymiaru opłaty
podatku od nieruchomości.

Budynek, w którym zamieszkujemy od 40 lat, którego współwłaścicielami staliśmy się poprzez
wykup poszczególnych lokali był własnością PKP. Poprzedni właściciel nie prowadził racjonalnej
gospodarki i budynek, który przyszło nam eksploatować był w bardzo złym stanie technicznym.
W okresie ostatnich 10 lat byliśmy zmuszeni do przeprowadzeniu szeregu remontów
i modernizacji, które suma sumarum przekroczyły nasze możliwości finansowe. W chwili obecnej
wykonaliśmy bardzo drogi remont elewacji, który pochłonął kwotę około 4000000,C·) zł. ,
Tak znacznych środków oczywiście nie posiadaliśmy i dla sfinansowania inwestycji musieliśmy''-
zaciągnąć kredyt bankowy, który obecnie spłacamy (okres spłaty do roku 2029).

Nasz budynek ze względu na swoją lokalizację - pierwszy budynek na osiedlu "Gwiazdy" stanowi
swoistą wizytówkę miasta, gdyż wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający z Katowic chcąc nie chcąc
muszą go zauważyć. Jednym z powodów, dla którego zdecydowaliśmy o wykonaniu remontu był
właśnie motyw zadbania o wizerunek naszego miasta.

Właściciele mieszkań w budynku, to głównie dawni najemcy, którzy już 40 lat w nich mieszkają,
W znacznej mierze jesteśmy już rencistami i emerytami o niezbyt wysokich dochodach, prosimy
o rozważenia naszej sytuacji i przychylenie się do wniosku o obniżenie opłaty z tytułu podatku .
od nieruchomości w następnych latach podatkowych.


