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W odpowiedzi na Pańską interpelację 2/2/15, Burmistrz Miasta Hajnówka informuje, że na
terenie miasta Hajnówka nie funkcjonują zwolnienia z podatku od nieruchomości rozumiane jako
definitywne wyłączenie spod opodatkowania określonych przepisami prawa podmiotów lub
przedmiotów, inne niż ustawowe. Katalog zwolnień ustawowych zawiera art. 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014r, poz.849- t.j.) A zatem wszyscy przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą na terenie miasta, będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź
posiadaczami nieruchomości są zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości według stawek
stosownych dla gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
określonych w obowiązującej Uchwale Rady Miasta (obecnie Uchwała Nr XXII/158/12 z dnia 28
listopada 2012r.).
Burmistrz Miasta Hajnówka nie posiada uprawnień do zwalniania podatników z zapłaty
podatku. Stosownie do treści art 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 2015 r. (Dz.U.z 2012, poz.749 ze zm.)
Burmistrz Miasta, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem
podatnika” lub „interesem publicznym” może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w
postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, odroczenia lub
rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenia w całości lub części
zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Zgodnie z art 37 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2013.885 j.t. ze zm.) Burmistrz
Miasta podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, wykaz
osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w postaci odroczenia, rozłożenia na raty czy
umorzenia należności podatkowych, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem
wysokości ulgi oraz przyczyn jej udzielenia. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nie narusza
przepisów o tajemnicy skarbowej. Również w bieżącym roku wykaz taki zostanie sporządzony i
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w ustawowo przewidzianym terminie.
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