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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(druk nr 1011) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zwalania od podatku, będące w posiadaniu gminy i stanowiące jej własność, 

nieruchomości.  

Potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadza się do wyeliminowania tych 

przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego, pobiera podatek 

od „siebie samej”, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości).  

Na gruncie obowiązujących przepisów gminę uznaje się za podatnika podatku od 

nieruchomości, w zakresie nieruchomości stanowiącej jej własność, nieprzekazanych 

w posiadanie innych podmiotów i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu na mocy 

ustawy lub na mocy uchwały rady gminy. 

Ustawa wprowadza nowe zwolnienie przedmiotowe. Zwalnia od podatku od 

nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z zastrzeżeniem, 

ze zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

oraz będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych 

i pozostałych podmiotów. 

Podatkiem od nieruchomości w dalszym ciągu objęte będą, stanowiące własność gminy, 

grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu samorządowych zakładów 

i samorządowych jednostek budżetowych, a także innych podmiotów.  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie senackie (druk sejmowy nr 3581).  

Projekt powstał w celu realizacji postulatu zawartego w petycji (P-8-21/14) skierowanej 

do Senatu przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka. 

W Sejmie projekt stanowił przedmiot prac Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które wniosły o jego przyjęcie bez 

poprawek. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu 

Sejmu).  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia Senatu.  

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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