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Sterofaiwlce Siąstóą 9 września 2013 r.

Prezydent Miasta SemJarowtoe Śtąstóe
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
'ul.. Jana Pawła n 10
"41-100 Siemianowice ŚiąsWte

o pisemną Interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania'1 paepteów prawa
podatkowego

1.99? r. - Ordynacja
Ic Ustawy 2 drtfa 12 stycznia

;U,,2010 r,, Nr 95,. PÓŁ 613 ze

awfe art 14J §
(tekst Jedn. Dz. U. 2012 r., póz.
1991 f, o podatkach l opłatach

O
.Whtostodawca") składa

wniosek o wydarte plsemn^lnterpretsgt. przepisów, prawa podatkowego co do zakresu
zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie § l ust 3 Uchwały nr 305/2012 Rady
Niasta Siemianowic z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień o! podatku od
nieruchomości na terenie miasta. Siemianowice w związku i art 7 :ysL 3 Ustawy o
podatkach top



faktyczny

Wnioskodawca jest zrzeszeniem os$b fizycznych i .prawnych, które prowadzą
gospodarkę tewtecką poprzez hodowlę l pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej
ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych* Posiadane
Wnioskodawcę nferucłKłfnoid gruntowe l budynkowe położone są na terenie Siemianowic
śląskich, Hając m uwadze określone ustawą! statutem zadarta Wnioskodawcy, działalność
Związku prẑ stera równie* postać działalności kulturalnej, która wykonywana jest na
terenie stenowlącym siedzibę zarządu okręgowego. Wałainość kulturalna Wnioskodawcy
polega m.in. na organizacji wystaw towleddch,;w.,zakresie fotogram, grafiki, rzeźby,
trofeistyki Itp., jak również Innych aWywnościach oa plu kultury połapanych dodatkowo z
Inicjatywami dotyczącymi promocji samego miasta Siemianowice Śląskie jak i regionu
(przykładowo: organizacja plenerowych Imprez przyrodniczo-lowieckldi),

Pytanie

W związku z powyższym stanem fal̂ yonym, czy ̂ HHHHttHHtt korzysta ze
zwolnienia od podatku od nieruchomoid na podsfewie § l ust. 3 Uchwały nr 305/2012
Rady Hlasta Siemianowic Śląskich 2 dnia 22 tetópada 2012 r, w sprawie zwolnień od
podatitu od nlewcrwrnośd na terenie miasta Siemianowice Śląskie w awiązku z art 7 ust 3
Ustewy o podatkach \ opłatach lokalnych.

StattjSWtó» Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy korzystać on będzie :,2& zwolnienia od podattcu od
nieruchomości na podstawie § l ust 3 Uchwały ni 305/2012 tedy Miasta Siemianowic
Śląskich 2 dnia 22 2012 r. w sprawie zwofriert od podatku od nlemchomośd na
terenie miasta Semtanowtce w związku, i-.art,>7 ust, 3 Ustawy o podatkach i
opłatach totalnych.

Na podstawie 11 ust 3 Uchwały nr 305/20..2 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia
22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień.od podatku od nieruchomości na terenie miasta
Siemianowice Saskie, zwalnia się od podatku od nieruchomoSct budynki i grunty
wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej. W treści tejże Uchwały, wskazane

idr tlnej. Z pc j l j 90 przepisu nie wynika, iż
aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia należy prowadzić na danym obiekcie
wyłącznie działalność kulturalną, Istotne jts^ U do eetów zwolnienia spod opodatkowania
nieruchomości wykorzystywane będą na potrzeby przedmiotowej działalności Powyższy
wniosek jako korzystny dla podatnika czyn! zadość otKwiązującej w prawie podatkowym

'^^aaoj^oMK^fto^ razte wątpliwości na korzyść |>oc>. tmka). Powołanar
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o tematyce

9} wsp r̂aea z pokrewnymi ̂ garfeadjaml ̂ rarttznymij ;.,
10} .-:• '• wspieranie ;t/-pro«łdzert6 i: prac ^̂ "naukowych-: w; zakresie'

11) ; prowadzenie l 'hoctówB myśliwskich t patów

12) , realizacja innych zadań zleconych przez ministra wtefehMegó do -spraw
środowiska,

M^̂ : rsjwadze pynkty 2, 3;tóf jilê  uznać, -g wą.jWstezar>ych zakresach

• tónoŚ kufturalra Wnioskodawcy-
ie$ wystaw łowitó** (fotografia,wyiej wskazano - praybłen

grafika, rzeźba, trofetstyka itp») Jdt równie! iryiych aJ^wrtód na polu kuftuty poł̂ zcmych
dodatkowo i inicjatywami dot̂ ô mr prcwoc| samego mtesta Semlanowioe Sądcte jak l
regionu
flaleźyy-iż < ł̂a{no|diktterâ .ptov̂ d2OT ^222 oscty prawne zodnie... 2 'Srt, 4 ust l
Ittawy b 0!gafttewift|j*f:p«i:?ltód2®i!u Itlałalrtód kuiturafr̂  DM

' .;..y. if.T/tnł l̂omr^podr -JOL. i . p •

zaraiem-
w § l pkt 3 Uchwaty nr

flfip̂ Nrifi/HPi1 'tYvf m^ł
W J >^wl f y W^ ̂ 1̂ ^ l f ffYy

ojĵ  dzteiafnoą
yitłóg zwol/iienll
iOj/ZOlZ.

w do
Izjał;
"o którym

|frteskodawca |xa»tercua/
JnterpretacJ w^drtu itóaif ̂ wniosku

oraz; te w,tym,z3kr€^e:,sprswa
- '., . ' • L

io wydanie'
itoezipsgo: sią.postępowania

.kontroli sterbowcj
sstrz^rtpi-m.ctojąj.lstcty w decyzji lub

lu kontrol!*śka'rbowej,:: | • ,A; ' . '

dowód ufSKzenia kwocie 30 zł. sfe!

l
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Pr«zydeot Mastt Slamanowke Śią^ti< ;<|zWaj%2 m podstomi* art. 14| f l i | 3
w zwHpktt z art. Mb, art. 1% ł ait. l«k f ł wstawy z dnia 29 »cq>tus|;;:|9f7 f.
Ordynacja podslkm«a (tekst je<toe%. DL U. x 2012 r,, póz, 749 z póMejszymt
om SSL l .'usawy Ł dwa 12 siy«aui 1S-91 r. o podatkach . i optawb; IcMaych
(ttkst jedaolity OL U. z 20,10 r. Hit-SS..n«H..6l3:i
z wwoskto z datą I

%TO(Bkoda«ey
1421554/0/2013 w kwestii
budynków i gnatów wykorzyitywar,ych..aą.^iifi^r
uchwały Rady'M!aste S3«uw»*k

z^-olnicń od podalkw odw
w związku z aut 7 mt 3 ustawy* <&& l2

(tekst jcdiK)Ety DL -U. z MW r,

• wraeiaia.3013 joto, ssak

podstawie
''%Z fi^opask 2012 roto

Siemianowice Siakie
. i. opłati łokstoydh

10 Brednia JOI3 ,.
' ' .:SSt;.&» totgszcgo orgaaa .

{KsdslŁowgo co do jstiorm i sposobu
pextó»m*g« .w. ^mmc m*M&&* : .od podatku

;|:l ^ .3 uebiały w 305,«OI2 Itady M«a
z <Wa ;22' ''tistoj)a&;2|||\%» w ąjrawlc ^wotofcń od podatku

aa weaie nOasi* Simi«»wfe'|lą^ ••« zfpto 2 tó, 7. ust: 5 usta^
o podatkach i;opJataah t « f c a c b " 'z»; wzglądu na »,. te .tóAlaotó prowaaawja ptsasz

od-
Simiaoowic
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przedstawił stan faktyczny, tki&cgo wynika, itf _
__ 'i jest maoniesi osób fizycjays| i prą- «łj«h, tt&e powadzą gospodarkę łowiecką
poprzez hodowlą i jKay&iiitóe.^^ rzecz jej ochrony poprzez

Itebaoici populacji .OTtóąt' łownych. ;;;f^fadane.^: pracz' wnioskodawcy
« tereniemiasta Siemlamjwke Śląskie. Wnioskodawca wyjaśnia,

ie daaMooścJfHp f^^8 rownJe± postać działalności kuhumłnej, która polega m.in.
ita organizacji wystaw łowieckich w zakresie fotografii, grafiki, tte&y ttofdistykl '«$.,
jak równie! ianydi aktywnofclach na polu katary poJączonych dodatków
dotyczącymi promocji miasta Siemianowk* Siadać jak i regionu K

i'impro:pn5TodrJc^.vło\««Kkich. . :,,. „s: v.

O^Wpodatitowy csaał przedstiwtalc prastf^datotka
i waoiliwiające aajecle tóanov«ski:w ̂ gw '

W rfotojyai wnlostoi wmoikódw-ea wskazrf' -własne stanowisko w
że na podstawie :| l uk 3 iKhwały nr* 30S/2012 Rady Miasta

Siemianowic ŚJąsMct z dnia 22. isfop*d» 2C12 w spraw« :ztvo!nień od podatku
od mcrochomolci na terenie miast-, S|i | • t •'zńte^wAąfku z art."7 ast :3 «s»wy
o podatkach i cjpłatach "̂Ł'a^nvc^1BBBBBBrtBSBPł raoźe korzystać są zwolnienia
w podatki od nicrachomofcl Podatnik w tym miejsca acytował ttóć | l ust, 3 uchwały
nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śliskich * dnia 22:Jistepada 2012 roto w sprawie
zwolnień od podatku od niertK^orności m"t,»enie rrfcto:;-;S5ensianow}ce Śląskią który
stanowi, że zwalnia sif od podatku • CKl:i%i«rwl»d^i>lwdynki S grunty wykoro-stywane
na potrzeby toalalaofci kultumlacj. W--t5i8^u|»|K>dataik dowodzi, 'te z powyższego
zapIM. .nie .wynika, że. aby skorzystać z tego: świnienia należy prowadaśó .oa tych
aienłc&raofciKi: wyłącznie działalność' k«te»lr4»:'' ̂  ̂ ° ^wyższego waioskw jako

:tof2yso«go dla podatnika należy si?'pn5chy!ićt.4
>«>¥0h)|ąc iię na. nakaz rozstrzygania- w

kon^ć podatnika wszelkich ws$j!iwoicł w stose^itoiu^wa i «k««> zgodnie z | l wŁ 3
uchwały w 30S/20I2 zwalała sî  'od podafi; ol tócruchomofci budynki i gruaty
wykonystj^wrtć na potrzeby daalatasfci:. kŁltoMacj'" nie ,prec>T«|ąc tejże dzialalnoici
to należy pn^jąji w dany» przypadku wykładni^ tegoż przepisu korzystniejszą dla podatnika.
DiJcj xvruoskodawca payta«a'-d^6niejf :"<faialalitócś kulluralnej ł podmiotów, które :tak»

egótooM^ do:zapi$« art 4 im, l
zowaniu t prowadzeniu dziilalnoici
nostki organitacyjne nie porfedtjace

jtóaiowym stde Jest jpratwiteaie
4& ̂ '.(»2eg6]fic^ci w formie któbów,
zególrtotó oznacza, że katalog fornt

plnosi się w ssc
ustawy z dala 25 s^daiemika lS91::î a
kultiffdnej, zgodnie z którym osoby prawne
osobowolci prawBe|, których podjrt*wow%-;
dśalataolci kulturalnej, mogą {»o»^dzi4 telq
Pętlic, dotnów Mtury i bibliotek i ii z»-
nie jest wycz«-rpqjt5y i stanowi jedynie ptzyki:

Nasifpnie podatnik pttyaca definicję
i«:'jest to »2eszenie osób fizycznych i

bodowi^ l pozyskiwanie z>v5er^ay' oraz-., działają, na raecz.; jej-ochrony popraer
licwbnotó populacji zwierz^ iówycli po czyni wyjroenił 12 ptinklów w których

•zadania swtspku tj.: wl) po^*i»ttle go«po«tetó łowcckicj, 2) wsią o rozwój

Ccicn
dalalni



łowiectwa ł wspdtória

Miodowymi oraz otgwh
w zachowaniu I rozwoju

4> ustalacie kierunków l Ł
zwier<s$ łownych. S) «u<.
Łowieckiego p«wa» zasa
dyseypliaaroego sądownk

wego łowiectwa i straeiectwi
dzialateoloJ wydawniczej i wystawia
z pokrewnymi orgamzagjaimi laftaniczay
w zakresie gospodarowania xwfesya^, t
psów myśliwskich i ptaków łowczych, 12
właściwego do spmmirodowiska'*, W pki
od podatku od ruwpehońłoM wynikająD:
Siumiaaowic Śląskich z dąia 22 iisfop;
od nierueJbmości na terenie teitóa Skata
o podalkmch i opłatach lokalnych.

parkami
roałe-.irodomska
». inji|cb a^dei2^: dzilco:

ateriatej i duchowej bwiedwa,
teji pojwfecyjalj i

ocg«iuem |̂in^t ezlaikśw Polskiego
ąjów l tsdj^eji .łowieckich, 6).
o, 7) orfanizowsair sztol^sia w
myiliwskfege,• S) .powadzeni '!

o wmi^cc to^eckiej, 9)-
W)'wspinanie i prcrs^adzeok prac saukowydi
rcwmlwnlc i pQpi«aiji« hodowli uiytiosvydł
lizacja imyeh »4ai rfecoaydj p«« mtoista
18 podawk tiptfn|«.pedstawę do twoŁaieak
$ l ust 3 wfewmlyw 303S012 Rady Miasta.

2012 ioku:W;;^»w|e'.z»otol5ft od
wice Ślask» w zwŁpfcu *«t» 7'W*. 3

Do wniosku Podatnik załączył dowM;..'wnie«tiua qplaty
b kf&ynJ wo»m:i* art-Wb § 4 ustawy OfrfyMtJs podalkoim

* ' Prezydent:'Miasta Sieni
, .-•:••.•• "' .

w>jainla, co nasurpujc:

f J z
,,f »

ni do udzieteak int*aprctacji
(p«ss^dc0t;. miasta},, steosa l^j _

s l Śląskie. wydając j lialisza.:
__?— ^_ !(£ jjeJjji 6 l

_,,.___,,-.. 2 dała 22.1iMop4da
od slmłchoroości ca «awl«. miasta. Sielska
o. podatkach i opłatach iokalayefa. .2̂ 1$. f
te iwalaia.sif od podatku od sien^hamoici
daalalaości "ioitaailng. Ma mocy art 7. ua
rada gmiRy, w drodze uehwsly, tnotó
tsii okrciicfte w ust l Wy1^/wymiccjonq
wnioskodawcy jest róinorodaa, a mc
przedtaiotowej 'uchwab'., dotyczący zv>
i Dantów w?ytor2ys
do Jkonystóaia przez wm

Ordpacjt

Miasto
,̂ sre,;,w.,,:P«WI

_ :305/2012 .Rady Miasta
ii2 -£ok\i w; ąjcawle :k»;oMrf( od podatku
fie Śląskie wzwiązta zart, ? ust 3 ustawy

gnioty wykofa^stywaae aa potrzeby
• o podMctói i .opWacfa. SoWfiych,

inne z^-oWeak
la^fzwmżyćt źą
Wriwiajzku^

od

Ą-nii

pNX)WidZIĆ
82tvkuJu*

: :„•. ;•- L



od l
z ait 3 ust l wyt4'Wptlem«sę;tt$»%y w bratniemu obowiązującym

pod^tkwłS po<^ są.oso^/fi^czae, osoby
- :

i i V* . v .. •• • . - - » M I . J *iivi %tv>t*a><r*i*Wł?v« »%*** w*vpv*y rr ^w*w*v f *****/ *̂*

2} posladsczaroi samoistnymi alelicwtp^lTO obtó^fl

4} nieruchornoM lub. ich cajśel al.bo obiektów budowlanych lub ieh cw?tó,
wtasnoM Skarbu "państwa-' lub jednostki. samoctądń terytotiatoeto,.. jctói

a) wywkji * wmowy awarte} z wWcIctefem, Ageiwją Włamofcl Roli»^- Skarbu Państwa
iab 2'aałego ^tuła prawnego, z «yf|tldcm::posfadaflia przez osoby fliyeme :'loM
mieszkalnych nicstanowiacych od^teyeh weroćhon^ci,
b) jest bez ^tułm pawnego, z aMtmsŁeotciJł wt 2, ktdfy staaowS, ź» obowiązek podatkowy
d<^aący pizedintotów opodMkowssia wthodz^eh w skład Zasobu Wtenoki Rolnej

Państwa lub bodących w za!Ąd»e,PdMwowcgt) Oospodamwa Leśnego Lasy
'ISMEwowe • clą«y odpowtedrio na j«^aa3lcaclł' wgsiłizaognycb Agencji Własności Rolnej

, faktyczaie władających
: Biertó

tai. 2 ust ł. pkt. 1-3 «sta\vy o podatkach

Mc'słan0wt ustawa Ł;tóSl,jM^
jako dment ochrony środowska poyrodnlcafo, w nsauBiemu astawy o2Ba'aa"bctejr^
«̂ c«̂ . lowny<* <2^et2 f̂|fspî ^ - • J -'•'••• •»•• ^••••^•'f
oraz zasiKiami racjoaalng Ró^odsAI rolwg, tócej t rybaeWtg (sit 1), Zgodnie z art, 3
wymieii«»i \istawy, celem łowiectwa je^ wl) ochroaa, aadłowauk .i

nie populacjami zwierali fcwayji,' 2). oeboni i kszlatewanie ^
wy warunków byt jwmla zwierzyny; 3) tapklwanle moliSwc
g ' t ' jakofci ' ^ i i i < ;

o; 4}:. spełnianie ,,p«r2«b $polsc2ri>«K>w'ąatesie upawiaak ra>iiistwa.
kultywowania tradycji oraa toewioia etyMi ku tarv łov«eckicj.

;;..MgH^ na' uwmize powyższe jprzepi^lfe :tó .fokt^cznf podany we
o -wyitowe' :pb«mnej ., interpretacji 'pttcgitó* prawa, organ podatkowy s
że w pnypadka woioskodawey mamy do c^atetaa z.podmtoteia^po<?*o1»Bynj do

<sd6w i zadań wjmieukmy* pwa wiiodsodaw^ we wnloskw z 4nia
.

ochwaty nr 305/2032 Rafy Miasta Siomanowie Śląskich .« dmą
22 Usfe^ds20I2 rofaa w sprawę swołBkź;odl podatku .od merucktrooici «!l«aiic miasta
Sl««aaowce Śląskie nie -stwira podstaw do zastosowania zwlnwa* od. podatku
od nJ«whomoici dla wnioskodawcy bowiem zgodnie z zapisem § l «st 3 .zwaJnia si?
od podato od tómKhomoici bsdykt l grunty wyfcooptywme 0a pote*y daalatapJd
kulturatoej. W {Mzedmiotowym scwalnSerda ochwaty raówi sî  o .̂ aemchomokiach
wykcreptrwaffch m i»ttzcby dzSalainotó WturaJncj13.. Tym mmym jeśli poedmioty
opodatkowania \vyk<»zystywaae;»ąiów»itó.sa,}iotrzeby podstawow<g: ddalalaoM «aMoM«:j
tozwoWaiłcsiemoiemii^sastósowaaiitPodiitck od alcrochomofci ma . charakter
majątkowy, * kwalifikacja ni«nidM3nffiitó (np» poeznuesson*. Ba '

:
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,:iane}? nm wpływ, ta v*}
nkrochomości. Kić ulega

pe-isiktt
nłenictiomosci, r«c mssga ^ij^ijm^s^':m~y^mm«-:Kf^^^xsmK(^. m HftC&ie miasta
Siemianowice Śląskie. pra .̂:,w»î ^ iaią.dziatóoalć

i»';ĵ f̂ jt,- l iiiĵ tóńael, s .twjak tw&rda

optó« daaJatoolc|: WframlMj. ifrtaaą daaalataić, zwotoittue m
może być stosowisae.

Należy •wgfa&uź również, 2e sqjtxiaie 2 iit 4, M, l ustawy E dnia 25 p§źd2teiaik&
I9$l roku o orgaaiiewarfu i pmwaoEraiu ctelataaścl kutaawliłej, osoby pr»«e
oiaz Jednostki orgimlzacyjo«, ri«.|soasdą|^:osobo^ojd prawnei. którvch
celem statutowym me jest prowdb^tdfr .dsalaljKłla'.. kułu
daafateoić w szoefSItóc! w :foR8W;.MuKm
koszty prowadzenia tejte dzi»Wbolci |ailte!&|;obaą&|fą koszty dziaWaości pods^wowj
(art, 4 ust 2.ustawy z;dai«>2S psidztóiiika: I^JfnAii o orpnŁwwaaiu i prowadzeni!
daatałMlci kulturalnej), Wyllcawiie -o- a£tj):m m>vm w. art. 4, ust J, usttwy i dmą
25 października 1991 roku o crgaaizom^ric i gf>wditoła :dzbłał&c4ei kuituiałnej wa, co
prawda clwf^utr atóow%i»iB^o/:sSaBal4 :w tót^y l^^p^fttejgB n&^^Ęg^jj^St
pr/yświccajątcgo todzaju łŁóaUaolo, Zgodatss « «€ Jiitó 5" ,«st»Wy z dwa 25 piidścnuka
1?9l rofauś O oigicSzowaiMu i pxowadzd3iłJ:d;:'.t: : . i kulturalnej '• działalność kulturalna
polega, na tworactiiii, upowsaciwiiwiu i ©chronię :.kultury, Tyracas«Ji

powołany 2<feM-do :ięa»lsj.£ i ;e; - • „ • . • . . : .
l

dstawowym
prowadzić taką

bOtury i

.; .. •

placeak
prawa- ̂ podatkowego.. Ozsaai ło,

,
przy teh zastoowaaia
do

:da .
z j^ioej sttooy z. i etaaidittea zwolnienia podaikou«go, ki6r«

prowidzou*a.:pae2 wciosk.wia.wc?-patede Hs,ystkiii^diiaUiiości zakreślonej pr«pissmi
prawa łowieckiego w'łyta rty«t&t kultestoej podporządkowanej dalałalaoiści jx5ds£awowej
pozbawia wnioskodawcf praw* do zwotakaU. _ - " ; f

Biorąc |>owyźs2e pod uwagf hit
wnioskodawcy prasłrtawioae
w kwestii zastosowtu "
wykony^ywfflysh są poirasby
Stei«»wie Śfaydikii nr 305/2012,
od podatki! od aicracliooioJci na
z art. 7 wt, 3 ustawy z dofat;^
(tdcst jednolity pz.--U.-x 2010 r.;K
i gntatów będących w

akgrawiłJlawc slaaewisko

' , - - - ' -"
' tu tejit)^jrt|i|il.. i i c b w a l y Rady Miasta
32 J»tofida 2Qi2.K)k« w:sp»wi«
"' ttwsta SIcadaaowite ŚH î« w.
.1991 r. o odiak«lł ; l oplatać^ lekalnys*



l
Zastosowanie się do iftlcrpreta^iMywliidaej -fraed jej zmianą łab ptzed
wgswwj pCKkttowema odpiso : prewwwKattep . orzscwnia sądo adnuiastracy3B«go
•«%lisją«g0 iaterpretaeję mdywidaalną mewi* siodsć wwoskod&wcy,' jak fśwoiei w
•psjfjwftoila^̂  :,;• •" v .

' "

intopretacj^
wniesienia skargi do Wojew&fcMego
Steftua Wyssyńskiego 2,

Stmwe pnphipje
w Oliwcach, vL Prymasa

aa piimfe Orgaau - Pre2^d«ota Miasta
Śląskie, który wydał.; intcrpretacif w terminie 14 dni «i 4aia» w

skarżmy dowiedział $i? lub n»ógł:% dowi«Aaa6: o jej .wydanłti - do usonlęck
prawa (att 52 f 3 isswwy 2 doli 30 siopcSa 20)2 , - >rawo « postępowaniu prosi
admirtistiscyjrsymi - Dz, U. z 2003r„ Nr 153, póz,: 1270 p&aiejaym! zrokaam!},

do Wojewódzkiego Sądu MflaJaŁsrae^aego w Gliwicach wnosi fif (w
egzemplarzach - art 47 \vw. astawy) w lentóme tnydziestu dai od dala
odpcmicdzl ofpau tm,w«wanj« do ttśónlęeia r«a$zsenl*:piawa» a jetell organ nic
odpowiedź ca wocwaftk, w tcntóai« s»tóŁacsł îm'"iut od dmą waiesicoia tego wczwaiua
(ait, 53 f 2wvr, ustawy).
Skargę wnosi się za pośrsdni^dwem orgtóu, . któt^o .. daa!aia« .lub . betszytóoić
są pm^Snsiotan step (art, 54 § l ww.„ astewy): .̂ w adres: fttaydetta Miasta

Śląskie (41-100 Sfcmlanowe* Ślądtóc, «Ł Jana Pawia D 1 0),

:
Ntóejsza interpretacja t
danych Jdentyfikijjących
zostaaie oi«v¥locniic zamicszczo

toe; podmioty %'skazaae w tttści iotapctacji,


