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PODGLĄD SATELITARNY WSPARCIEM W ŚCIĄGANIU
PODATKÓW. PLANY WROCŁAWSKIEGO
MAGISTRATU
Wrocławski urząd miejski zadeklarował postępy w projekcie współpracy w obszarze teledetekcji
satelitarnej, który ma pomóc w uszczelnieniu lokalnego systemu podatkowego. Chodzi o
wykorzystanie technologii kosmicznych do weryﬁkacji przeznaczenia powierzchni objętych podatkiem
od nieruchomości. Dane pozyskiwane z obrazowania satelitarnego będzie można porównywać z
przedkładanymi deklaracjami podatkowymi.
"W prostych słowach: to usługa, która pozwoli dostarczać nam informacji dotyczących przede
wszystkim budynków wielkopowierzchniowych. Dzięki tym informacjom i zdjęciom satelitarnym łatwiej
zweryﬁkujemy, czy dany podmiot uczciwie rozlicza się z miastem" - wskazał w kontekście całej
inicjatywy prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. W celu rozpoczęcia działań na tym polu wrocławscy
urzędnicy podpisali umowę ze spółką SatRevolution, która ma dostarczać raporty oparte na
zobrazowaniach satelitarnych budynków znajdujących się w stolicy Dolnego Śląska.
Na podstawie podglądu satelitarnego pracownicy urzędu miejskiego we Wrocławiu będą mogli
porównywać deklaracje podatkowe i złożone przez podatników dokumenty ze stanem faktycznym.
Koszt realizacji projektu detekcji satelitarnej to 128 tys. PLN – podało w poniedziałek biuro prasowe
wrocławskiego magistratu. Wskazano przy tym, że będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie na
świecie.
Urzędnicy szacują, że obecnie należności z powodu niezgłoszenia budynków do opodatkowania we
Wrocławiu mogą sięgać ok. 3-4 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim budynków
wielkopowierzchniowych.

Czy wiecie, że w naszym mieście działają prawdziwie „kosmiczne” ﬁrmy? Tak, tak Dziś
spotkaliśmy się się z szefami Satrevolution- ﬁrmy z branży kosmicznej, z którą jako miasto
współpracujemy przy projekcie detekcji satelitarnej jako wsparcia uszczelnienia systemu
podatkowego pic.twitter.com/YG065RO3H4
— Jacek Sutryk (@SutrykJacek) November 23, 2020
„Otrzymywane przez nas raporty będą dodatkowym źródłem informacji i wzbogacą dokumentację,
która już dzisiaj jest w posiadaniu urzędników. Rozwiązanie pomoże między innymi w weryﬁkacji
zapisów deklaracji podatkowych" – powiedział skarbnik miasta, Marcin Urban.

W ubiegłym roku Miasto Wrocław oraz spółka SatRevolution podpisały list intencyjny dotyczący
wspólnych działań badawczo-rozwojowych związanych z przetwarzaniem, analizą i wykorzystaniem
technologii satelitarnych. „Projekt detekcji satelitarnej realizowany dla Urzędu Miasta we Wrocławiu
jest dla SatRevolution bardzo ważny. Przetwarzanie i analiza zobrazowań satelitarnych stanowi
kolejny, po produkcji satelitów i ich podzespołów, etap rozwoju oferty spółki” – powiedział Grzegorz
Zwoliński, prezes zarządu SatRevolution. Zwoliński dodał, że poza wsparciem dla wydziałów
magistratu zajmujących się podatkami, ﬁrma oferuje też usługi służbom zajmującymi się utrzymaniem
zieleni miejskiej, zarządzaniem kryzysowym czy zagospodarowaniem przestrzennym.
Czytaj też: Grzegorz Zwoliński, SatRevolution - w stronę produkcji większych satelitów [Space24 TV]
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