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Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

Osoby do

Wydział Podatków i Opłat
Bożena Dolińska
32776-34-11

kontaktu:

szanowna pani
Barbara konieczna

Pzewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Odpowiadając na interpelację radnego Pana Sławomira Wróbla z 03 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr lll22l18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 listopada 2018 r, w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących
na terenie gminy Tychy informuję, że podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o wskaznik
cen towarów i usług konsumpcyjnych z l półrocza 2018 roku związane jest z ich aktualizacją do
wzrastających kosztów funkcjonówania miasta. Jednocześnie dodaję, że organ podatkowy na
uzasadnioną prośbę podatnika stosuje ulgi w przedmiocie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na
dogodne raty należnych zobowiązań podatkowych,

Naleźy zauważyó, źe obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma charakter roczny

i podjęcie uchwały określającej wysokośó stawek tego podatku powinno nastąpić przed rozpoczęciem

roku podatkowego. ,,Roczność"podatku od nieruchomości wynika z treściart, 5 ust,
'12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

,1

ustawy z dnia

Ponadto dodaję, że na dzień dzisiejszy są już wydrukowane i przesyłane decyzje ustalające
wysokośc zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomościdla osób fizycznych oraz poskładane
przez podatników instytucjonalnych deklaracje na podatek od nieruchomościna 2019 rok.

Otrzymują:

1.
2.
3.
. 4,

Adresat
Radny - Pan Sławomir Wróbel
sekretarz Miasta Tychy
Wydział Podatków i Opłat - a/a
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