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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i op³atach lokalnych jednostkom

samorz¹du terytorialnego przys³uguje zwrot utraconych dochodów ze œrodków bud¿etu pañstwa. Doty-
czy to gruntów po³o¿onych na obszarach objêtych ochron¹ œcis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹, a tak¿e bu-
dynków i budowli trwale zwi¹zanych z gruntem s³u¿¹cym bezpoœrednio osi¹ganiu celów z zakresu
ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

Gmina Smo³dzino, na terenie której po³o¿ona jest znaczna czêœæ obszaru S³owiñskiego Parku Naro-
dowego, jest przyk³adem jednostki samorz¹du terytorialnego, której ustawodawca przyzna³ prawo do
rekompensaty z tytu³u zwolnienia parku z podatku od nieruchomoœci. Jednak rekompensata, jaka zo-
sta³a naliczona za lata 2005–2007 przez gminê, jest rozbie¿na z rekompensat¹ przyznan¹ przez s¹d.

Niepokoj¹cy i niezwykle krzywdz¹cy jest fakt, i¿ w 2001 r. gmina Smo³dzino otrzyma³a rekompensatê
w wysokoœci oko³o 4 milionów 105 tysiêcy z³, a choæ dotyczy³a ona tych samych gruntów, co wskazywa³
SPN w deklaracjach na lata 2005–2007 oraz po kontroli i wydaniu stanowiska RIO, to za rok 2006 gmi-
na otrzyma³a 33 tysi¹ce 52 z³, podczas gdy wyst¹pi³a o 6 milionów 593 tysi¹ce 502 z³ 42 gr, zaœ w 2007 r.
otrzyma³a 34 tysi¹ce 388 z³, podczas gdy wyst¹pi³a o 6 milionów 453 tysi¹ce 257 z³ 80 gr. Kwoty te by³y
i tak efektem ponownej weryfikacji wniosków gminy, gdy¿ pocz¹tkowo wyliczono kwoty ni¿sze o 21 ty-
siêcy 558 z³. Zdaniem wojewody przy wyliczeniu nale¿noœci pocz¹tkowo nie wziêto pod uwagê aspektu
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez S³owiñski Park Narodowy i dzia³aj¹ce przy nim gospodar-
stwo pomocnicze.

Sytuacja taka jest krzywdz¹ca dla gminy Smo³dzino, której 60% powierzchni stanowi S³owiñski Park
Narodowy. Tak niska rekompensata nie pozwala na realizacjê wielu zadañ niezbêdnych do jej prawid³o-
wego funkcjonowania, ponadto przyczynia siê do zwiêkszania siê bezrobocia i powstawania wielu pro-
blemów spo³ecznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami:
1. Jakie s¹ przyczyny tak olbrzymiej rozbie¿noœci miêdzy kwotami rekompensaty dla gminy Smo³dzi-

no za lata 2001 i 2006–2007 z tytu³u wystêpowania na jej obszarze S³owiñskiego Parku Narodowego?
2. W jaki sposób pañstwo rekompensuje tego typu gminom utratê znacznej czêœci dochodów, a tym

samym powstawanie ograniczeñ w rozwoju?
3. Czy podejmowane s¹ prace zmierzaj¹ce do stworzenia narzêdzi umo¿liwiaj¹cych adekwatny zwrot

utraconych dochodów?
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