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Odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  14  października  2020  r.  pragnę  na  wstępie
wyjaśnić,  że  pomimo  iż  uchwała  nr  XVII/305/2019  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od
nieruchomości  budynków  lub  ich  części,  podłączonych  do  instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora
słonecznego,  pompy ciepła,  rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła, została  podjęta  w
dniu 28 listopada 2019 roku, to zwolnienie na mocy tej uchwały będzie przysługiwało od 1 stycznia
roku  następującego  po  roku,  w  którym  została  podłączona  instalacja  fotowoltaiczna,  kolektor
słoneczny, pompa ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła, czyli od roku 2021.

Warunki uzyskania i korzystania ze zwolnienia zawarte są w § 4 uchwały. Jednym z nich
jest  wpisanie  inwestycji  do  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kalisza”.  Na  dzień
12.10.2020 r.  zostało złożonych 221 wniosków o wpis do w/w planu,  część z  nich została  już
wpisana, a kolejne będą zatwierdzone na najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza. 

Aktualnie termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku. Zgłoszenia są
weryfikowane  przez  powołany  przeze  mnie  5  osobowy  zespół.  Na  dzień  dzisiejszy  już  są
pozytywnie rozpatrzone zgłoszenia dotyczące zwolnień w 2021 roku, na łączną kwotę 83.926,30 zł
(wg aktualnie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości).

Zwolnienie takie zachęciło wielu podatników do inwestycji w odnawialne źródła energii, co
z pewnością przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.  Należy jednak pamiętać o
poważnych  skutkach  finansowych  dla  budżetu  Miasta  Kalisza,  co  ma  również  duże  znaczenie
szczególnie  w  tym  trudnym  okresie.  Dlatego  też  obecnie  wraz  z  Zespołem  Prezydenckim  i
Skarbnikiem Miasta analizujemy możliwość przedłużenia obowiązywania ww. uchwały na kolejne
lata.
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Interpelacja

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich
części,  podłączonych  do  instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora  słonecznego,
pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Szanowny Panie Prezydencie,

     Współpraca  pomiędzy  klubami  zasiadającymi  w  Radzie  Miasta  Kalisza

przyczyniła  się  do tego,  iż  udało  się  wypracować  dobrą uchwałę  w sprawie

zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości   podatników,  którzy  wdrażają

systemy proekologiczne  w swoich budynkach.  Kalisz  jest  jednym z niewielu

miast w Polsce, gdzie  wprowadzono do obiegu prawnego tego typu narzędzia

do  promocji  działań  proekologicznych.  Uchwała  ta   obowiązuje  do  dnia  31

grudnia 2020 r. a  mieszkańcy naszego miasta są zainteresowani, aby tego typu

narzędzia były podtrzymywane   w naszym mieście. 

W  związku   z  powyższym  proszę  o  skierowanie  uchwały  do

merytorycznych  Komisji  Rady  Miasta  Kalisza  w  najbliższym  czasie,  w  celu

opracowania nowej uchwały na kolejny rok. Jednocześnie proszę o informację

ile podmiotów i na jaką kwotę skorzystało z tego narzędzia w 2020 roku. 

Zdaję sobie sprawę , iż uchwała ta  niesie ze sobą skutki finansowe dla

budżetu miasta, dlatego wskazane jest, aby  była inicjatywą Pana Prezydenta.

Z góry dziękuję za odpowiedź 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


