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Podstawa prawną: A/t I3.pkt J J Uś/awy sdnia 7października 1992 o regionalnych.izbach obrachunkowych
(Dz. U: ż lOOly iyy 55, poz\ 577 z późn. zni.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce
B; DANE WNIOSKODAWCY Buntiiśtrz Miasta i Gminy w Kunówie
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wniośkodawcj'(zaznaczyć właściwy kwadrat)
I. Jednostka samorządu terMorialnego

4. wiązek, stowmyszenie powiatów
2..zwiąa:k międzygminny

5. sanior^owtj jednostki prganiztłcyjiie
(^v ijTO sainoiządowc osoby prasvne)

3- siowarz>'Szcnie gmin, gmin'i powiatów

ó. benefigenci dotacji z budżetów jst
{.w zakresie wykorzystania przyźnanych dotacjO/'■'

Nazvva pełna OiiuBą Kupów

B.2. ADRES SIEDZIBY
Po\viat Gmina Miejscowość

KunówOstrowiecki Kunów

Ulica domu NrJokalu.

Warszawska 45B

kpd.poczlowy Poczta

27-415 Kunów

B.3-wskazanie przepisów o fesansAgh publicznych będących
PRZEDMtDTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy- wskoMĆjednostki redtdccyińe pi2xpisów vyTazz'nazw3 aktu prawnego do każdego ztusuiiąlcgo stanu fak^cznego lub zdarzenia pr^sjdcgo
(bezprzyiączania treści pracpisów) ”

art. 7 ust. 3 ustawy ż.dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i.opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. -1170,
Dz, U. z .2018 ppz. 2244, Dz, U. ż 2021 poz. 401,1558,2192 oraz 2290)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZm^CH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)



.C^is sianu fak^'cznegó (stanów, faktycznych); żdar^nia przyszłego (zdarzeń pn^szlyćh)

W związku z masowym napływem ludności uchodźczej  z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na
tei^orium Rzeczypospolitej dolskiej od 24 lutego 2022 roku ;Rada Miejska w Kunowie, celem: zachęcenia
mieszkańców Gminy “do przyjmowania pod swój dach ućhod&Ówioraz-wsparćia osób,iktóre już przyjęły uchodźców,
rozważa możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki lub.ich części, położone na terenie Gminy Kunów,
najęte na zakwaierovyanie ludności uchodźczej z terenu objętego.konfliktem zbrojnymy która znalazła się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku.

'P>ianic .(pyiariia) pncypoiT^dkowane do stanu faktycznego (stanów fak^-cznych) lub zdarzenia piz^złego (zdansiń przysdych) pr^dstawionego
-ty^j
l. Czy Rada Miejska w Kunowie może skorzystać z przysługującego jej prawa \\ymikąjącego z
art. 7 ust.,3 ustawy‘:ż dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i pplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 n poz. 1170,
Dz. U. z;2018 poz. 2244, Dz. U. z'202,l poz, 4Ót, 1558, 2192 oraz 2290)’ i zwolnić z podatku od
nieruchomości budynki lub ich części,, położone na terenie Gminy Kunów, zajęte na zakwatefó\yanie
ludności - uchódźćzej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która /znalazła isię na terytorium:
Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku?

(projekt uchwały w sprawie zwolnień w załączeniu)

D.' WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OGEW PRAWNĘjf ŻAłSTNIAŁEGÓ
STANU FAKTYCZNEGO ŁUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO ^

Stanowisko vmioskddaw(y.do pytania (pyiań) prżcdśl^ióriegO w części C.

-Zdaniem Wnioskodawcy Rada. Miejską może skorzystać z przysługUjącęgó Jej prawa S^ikająeego' z
art, 7 ust. 3 ustewy żdńia 12 stycznia 1991 r. opodatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 20l^ r. poz. 1170,
Dz. U. z20I8 poZi2244, Dz. U. z,202j poz. 401, 1:55^, 2192 oraz 2290) i' zwolnić 'z podatku od
nieruchomości budynki liib ich części, położone; na terenie .Gmihy Kunów, zajęte ńa zakwaterowanie,
dudności uchodźczej ż terenu objętego konfliktem zbrojnymi, która znalazła się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku zgodnie‘Z treścią uchwały, której’projekt przedstawiamy w'
załączeniu.

Podpis Nvni^kodawćy lub osoby
upoważniony

■" BU ISTRZ

Data wypełnienra^wniosku Imię i nażwiskó.wniOskodawcy lub osoby
upóivażnionej

16.032022r.

w


