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WNIOSEK

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o podjęcie działań w celu 
obniżenia kosztów poboru podatku od nieruchomości oraz przekazania zaoszczędzonych środków 
do dyspozycji Rad Dzielnic.

Każdego roku Urząd Miasta ma obowiązek (co wynika z przepisów podatkowych) wysłać decyzję 
podatkową do każdego właściciela (lub współwłaściciela) nieruchomości. Zawiera ona wezwanie do
uiszczenia podatku wraz z wyliczeniem należnej kwoty. Podatnik musi potwierdzić odbiór przesyłki. 

W poprzednich latach lubelski Urząd Miasta wysyłał decyzje podatkowe listem poleconym poprzez 
Pocztę Polską, zgodnie z zawartą umową. W 2020 roku do osób fizycznych wysłano łącznie 182 355
decyzji podatkowych. Każda wysyłka kosztowała 7,38 zł. Jak łatwo obliczyć, sam koszt wysłania 
decyzji podatkowych pocztą kosztował 1,35 mln zł. A wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły
47,73 mln zł.

W tym roku koszt wysyłek będzie wyższy. Co wynika z nowej umowy, zawartej przez Urząd Miasta 
z Pocztą Polską na okres od 17 czerwca 2020 do 16 czerwca br.

rok koszt 1 wysyłki wpływy z podatku od nieruchomości udział kosztów przesyłek we wpływach
2020 7,38 zł 47,7 mln zł 2,82 %
2022 8,49 zł 53,0 mln zł (plan) 2,92 %

Jak widać udział kosztów wysyłek we wpływach z podatku od nieruchomości rośnie. A nie liczymy 
tutaj kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących ten podatek (60,5 etatu), kosztów 
mediów, utrzymania biur, itp. Dla porównania koszt poboru podatku PIT wynosi ok. 0,9% (dane za 
2017 rok).

Niech pieniądze zostaną w dzielnicach
W związku z powyższym proponujemy dwa rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć koszty poboru 
podatku.

1. W przypadku osób, które są płatnikami podatku od nieruchomości (otrzymują decyzje 
podatkowe) oraz zdecydują się na otrzymywanie decyzji podatkowych drogą elektroniczną, 
oszczędności z tytułu wysyłki decyzji podatkowych przez pięć kolejnych lat przekazać do dyspozycji 
właściwej rady dzielnicy. Z wyliczeń urzędu miasta wynika, że koszt pojedynczej wysyłki to kwota 
8,49 zł (kwota prawdopodobnie wzrośnie po zawarcia nowej umowy na obsługę korespondencji, w 



czerwcu br.)

Gdyby w skali miasta zdecydowało się na to „tylko” dziesięć tysięcy osób otrzymujących decyzje 
podatkowe (5,5% spośród wszystkich), wówczas urząd miasta przez pięć lat zaoszczędziłby na 
samych tylko kosztach wysyłki 424 tys. zł (przy założeniu, że ceny nie wzrosną). Nie uwzględniamy 
innych kosztów, takich jak koszt papieru i druku 50 tysięcy decyzji podatkowych.

Jednocześnie proponujemy, aby te pieniądze trafiły do dyspozycji Rad Dzielnic. Powyższe 
rozwiązanie ma same zalety:

• korzyść dla mieszkańców, którzy zrezygnują z papierowych decyzji w postaci pieniędzy na 
remonty i inwestycje w ich dzielnicach,

• motywacja Rad Dzielnic do kontaktu z mieszkańcami i zachęcania do rezygnacji 
z papierowych decyzji podatkowych,

• propagowanie ekologii (oszczędność dziesiątek tysięcy kartek papieru),
• miejski budżet nic na tym nie straci - pieniądze zamiast na usługi pocztowe trafią do 

dzielnic,

2. Alternatywnie proponujemy, aby przynajmniej część decyzji podatkowych dostarczyć przez 
pracowników Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych. Można to zorganizować jako 
dodatkowe zajęcie, po godzinach pracy. W ten sposób chętni pracownicy będą mogli dorobić do 
swojego wynagrodzenia. Koszty dostarczeń decyzji w ten sposób będą nieporównywalnie tańsze 
niż usługa realizowana przez Pocztę Polską.

W tym przypadku również zaoszczędzone środki proponujemy przekazać do dyspozycji Rad 
Dzielnic.

W związku z tym, że już zaczęła się wysyłka wezwań podatkowych, rekomendujemy aby 
przygotować się do realizacji w/w działań od przyszłego roku. Co jednak nie przeszkadza, aby już 
teraz zachęcać mieszkańców do odbierania decyzji podatkowych przez profil zaufany.
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