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Najczęściej popełniane błędy w uchwałach 
podatkowych 



Celem szkolenia jest przedstawienie problemów związanych  
z przygotowaniem uchwał podatkowych na 2022 rok, które będą miały bezpośrednie przełożenie na 
wymiar podatków lokalnych.  

 

 Przeanalizowane zostaną najnowsze zmiany w podatkach  
i opłatach lokalnych spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2.  

 Omówione zostaną zmienione przepisy materialno-prawne oraz znowelizowana procedura z uwagi 
na wprowadzony stan epidemii.  

 Warto w tym miejscu wspomnieć, że realne sposoby wsparcia przedsiębiorców przez jst - gminy, 
przybierające formę stosownych uchwał można wprowadzać do końca 2021 roku.  

 Zmiany w przedmiotowym zakresie weszły w życie 29 czerwca 2021 roku na podstawie ustawy 
opublikowanej dzień wcześniej, tj. dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od 
towarów  
i usług oraz niektórych innych ustaw. 



Podstawa prawna uchwały, czyli jak właściwie przywoływać 
przepisy? 

• Zgodnie z § 158 ust. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki 
prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283) - oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w 
następującej postaci: "(... (skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. ... i ..., z ... r. poz. ... oraz z ... r. 
poz. ...)", przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu 
normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia 
tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje 
się rocznik tego dziennika urzędowego ("z ... r.").  

Reasumując, zasada jest następująca:  

 jeżeli ustawa pochodzi z 2020 r. i została opublikowana w 2020 r., przywołujemy tylko pozycję Dziennika 
Ustaw (Dz. U. poz. …); 

 

  jeżeli ustawa pochodzi z innego roku, niż rok publikacji, np. pochodzi z 2019 r., ale powołujemy się na 
tekst jednolity z 2020 r., przywołujemy rok i pozycję Dziennika Ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. …). 

 



Na przykład: 

Podstawą prawną do przyjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości jest art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, której ostatni tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2021 roku oraz art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, której ostatni tekst 
jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2019 roku. 

 

Zapis podstawy prawnej uchwały: 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. 
poz. 401 i 1558) Rada Miasta i Gminy ………. uchwala, co następuje: 

 



Jak właściwie zapisać skróty nazw dzienników urzędowych.  

• Nie ma problemów, gdy przywołujemy Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – wszyscy 
doskonale znamy skrót „Dz. U.”  

• Innym często spotykanym skrótem jest „Dz. Urz. UE” czyli Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 

• Zgodnie z § 162 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki 
prawodawczej" - wojewódzki dziennik urzędowy - skrótem "Dz. Urz. Woj. ... (urzędowa nazwa 
województwa w pełnym brzmieniu lub pierwsza sylaba nazwy własnej województwa, zakończona 
ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z kropką – np. Dz. Urz. 
Woj. Wielk.). 

 



Tekst jednolity – czy w podstawie prawnej uchwały 
stosujemy skrót?  

• W przypadku przytaczania tekstu jednolitego ustawy np.  
w uchwale, nie stosuje się już skrótów „t.j.”, ani innych skrótów, oznaczających tekst jednolity.  

• Jeżeli powołujemy się na tekst jednolity (a tak będzie w większości ustaw stanowiących podstawę 
prawną aktów normatywnych), wskazujemy tylko na rok, z którego pochodzi Dziennik Ustaw. Nie 
dodajemy ani skrótów, ani sformułowania „tekst jednolity”. 



Czy w podstawie prawnej uchwały należy wymieniać 
enumeratywnie wszystkie zmiany Dzienników Ustaw, czy 
wystarczy sformułowanie „z późn. zm.” lub podobne „ze zm.”? 

 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej 
niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawa 
może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.  

 Reasumując, jeżeli ustawa była nowelizowana choćby raz w ciągu roku, (zgodnie z powyższym) 
powinien zostać ogłoszony jej tekst jednolity. Powoduje to, że nawet przy znacznej ilości zmian  
w ustawach, teksty jednolite są ogłaszane na tyle często, że bez problemu wszystkie zmiany 
można wymienić w podstawie prawnej np. uchwały. 



• Jeżeli mimo wszystko okazałoby się, że zmian jest więcej niż pięć, można powoływać się na § 158 ust. 5 i 
6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", który zgodnie z § 
161 ust. 1 ma zastosowanie do przytaczania tytułów aktów normatywnych – np. ustaw, wraz z 
oznaczeniem roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których te akty zostały ogłoszone – w 
podstawach prawnych np. uchwał. 

• Zgodnie z przytoczonym przepisem - jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje 
odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można nie wymieniać roczników oraz 
pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu 
pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst 
tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity  
z dopiskiem "z późn. zm.", po którym zamieszcza się odnośnik.  

 • W odnośniku, o którym mowa powyżej, wymienia się wszystkie kolejne zmiany pierwotnego tekstu 
danego aktu normatywnego albo jego ostatniego tekstu jednolitego, podając odpowiednie roczniki 
oraz pozycje dzienników urzędowych.  

• Odnośnik oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony i umieszcza się z prawej strony, 
powyżej wyrażenia (nad wyrażeniem), do którego się odnosi. W przypadku gdy zachodzi konieczność 
umieszczenia po danym wyrażeniu dwóch albo więcej odnośników, oddziela się je przecinkami. 



• Reasumując, jeżeli liczba zmian wymienianych w podstawie prawnej Dzienników Ustaw, jest 
większa niż pięć, istnieje możliwość, aby zamiast wymieniać wszystkie zmiany w podstawie 
prawnej, zastąpić je dopiskiem „z późn. zm.”, i dodać odnośnik (przypis dolny). W odnośniku 
jednak należy koniecznie wymienić enumeratywnie wszystkie zmiany. 

 



Z późniejszymi zmianami (z późn. zm.) czy ze zmianami (ze 
zm.)?  

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" wskazuje, że 
przedmiotowy dopisek powinien brzmieć w następujący sposób „z późn. zm.”.  

• Jest to niestety ewidentnym błędem językowym, takim jak „cofać się do tyłu”, „wracać z 
powrotem”, „spadać w dół” czy też „najbielszy odcień bieli”. Niestety nie możemy tego 
kwestionować, ponieważ ustawodawca zadecydował inaczej. 



Wątpliwości pracowników samorządowych – czy 
przywoływać w podstawie prawnej uchwały zmiany ustawy, 
które nie weszły w życie, a zostały już opublikowane?  

 

 Możemy mieć do czynienia z sytuacją, że w chwili podejmowania uchwały, zmiana ustawy, która 
stanowi podstawę prawną, została już opublikowana, ale jeszcze nie weszła w życie. 

 Zgodnie z § 161 ust. 3 i ust. 2 Zasad techniki prawodawczej - podając oznaczenia roczników oraz 
pozycji, w których zostały ogłoszone kolejne zmiany zmienianego albo uchylanego aktu 
normatywnego lub jego teksty jednolite, podaje się roczniki oraz pozycje dzienników 
urzędowych, które ukazały się do dnia uchwalenia albo wydania aktu zmieniającego albo 
uchylającego. Zasadę wyrażoną powyżej stosuje się odpowiednio do podstaw prawnych aktów 
normatywnych innych niż ustawa. 

 



Dane niezbędne do podejmowania uchwał na 2022 rok: 

 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2021 roku ogłosił na 
podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401), że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I 
półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 - co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 
3,6%.  

 Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 przywołanej 
ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego (in plus lub in minus).  

 W związku z powyższym minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice 
stawek kwotowych – powiększone o 3,6% – na kolejny rok podatkowy  
z uwzględnieniem zasady określonej powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. 

 





 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 – M.P. z 2021 roku, poz. 724. 

 





Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 
2,5 q żyta, 

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta – 
obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy. 

 

Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",  
w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione 
do obniżenia cen skupu określonych powyżej, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na obszarze gminy. 





• Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się 
kwoty podatku od towarów i usług. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i 
parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%. 

• Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą 
średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 
obszarze danej gminy. 

 





 Stawki podatku od środków transportowych określone  
w załącznikach nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, począwszy od 2004 r., 
ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu 
euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku 
poprzedzającym dany rok podatkowy. 

 Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1-3 stosuje się kurs wymiany euro i 
walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Minister właściwy 
do spraw finansów publicznych oblicza corocznie wskaźnik, o którym mowa wyżej. Jeżeli 
wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach  
nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 
października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązujące  
w następnym roku podatkowym, przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3, 
zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. 

 



Jakiego rodzaju uchwały należy przygotować każdego roku, a które obowiązują 
bezterminowo, tzn. do momentu ich uchylenia – usunięcia z obrotu prawnego?  

• Pracownicy gminnych organów podatkowych powinni, każdą jesienią, zweryfikować okres 
obowiązywania uchwał, które dzielimy na roczne i bezterminowe. Zatem należy podjąć uchwały 
obligatoryjne, które przestają obowiązywać z końcem danego roku. Niektóre uchwały będą 
musiały być zmienione ze względu na zmiany w przepisach np. uchwały dotyczące pomocy 
regionalnej, które mają termin obowiązywania do 31 grudnia 2021 roku odpowiednio do daty 
obowiązywania rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej. Okres obowiązywania 
przedmiotowego rozporządzenia powinien zostać wydłużony. 



Uchwały nieobowiązkowe - fakultatywne: 

1. uchwały dotyczące zwolnień podatkowych; 

2. uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz obniżenia ceny sprzedaży drewna – obowiązują 
tylko przez dany rok; 

3. uchwały w sprawie wprowadzenia opłat (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, od 
posiadania psów). Wiąże się to z obowiązkiem określenia stawek, ustalania i poboru oraz terminu 
płatności opłat lokalnych; 

4. uchwały wprowadzające na terenie gminy pobór podatków lub opłat w drodze inkaso, co wiąże się i 
jest to już obowiązek, z wyznaczeniem inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso; 

5. uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej; 

6. uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat  
i innych należności stanowiących dochody budżetu (Gminy …, Miasta i Gminy …) za pomocą 
instrumentu płatniczego. 

 



Jaki jest termin na podjęcie uchwały? 

Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  
19 listopada 2010 roku, sygn. akt II FSK 1272/09: 

1. Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 20a ust. 1 u.p.o.l. obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania 
przez radę jak i jej należytą publikację. Dopiero bowiem spełnienie obu tych warunków stanowi o tym, 
że dany akt normatywny wszedł do porządku prawnego. 

2. Z art. 20a ust. 1 u.p.o.l. wywieść należy, że w kolejnym roku podatkowym mogą obowiązywać albo 
nowe stawki, o ile zostanie podjęte, w znaczeniu obejmującym również jej prawidłową publikację, 
uchwała albo stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, jeśli taka uchwała nie 
zostanie podjęta. Brak jest normatywnych podstaw, aby w ciągu roku podatkowego obowiązywały 
dwie różne stawki podatku od nieruchomości. 

3. Art. 5 ustawy o publikowaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych dopuszcza nadanie 
aktowi normatywnemu "mocy wstecznej", ale tylko "jeżeli zasady demokratycznego państwa 
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie". Wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko 
przyznania praw. Z całą stanowczością natomiast należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy 
do nakładania obowiązków.”. 



Reasumując, warto zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy nie będą musieli płacić w danym roku 
wyższego podatku za grunty i budynki oraz budowle, jeśli uchwała rady gminy w sprawie podwyższenia 
stawek wejdzie w życie dopiero np. 14 stycznia.  

 

• Zatem ważne jest to, aby pracownicy gminnych organów podatkowych pamiętali, żeby uchwała rady 
gminy dotycząca stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok została podjęta przez radę z 
wyprzedzeniem, a następnie opublikowana, przed końcem 2021 roku, i co jeszcze ważne minimalny 14-
dniowy okres vacatio legis musi upłynąć przed 1 stycznia 2022 roku. 



Jaki jest skutek braku podjęcia uchwały na kolejny rok – art. 20a ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych i jego konsekwencje. 

• Zgodnie z przywołanym art. 20a. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia 
stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a–
d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.  

• Natomiast w przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od 
stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z 
załączników nr 1–3 do ustawy. 



 Z przedmiotową problematyką nierozerwalnie związany jest moment powstania obowiązku podatkowego 
w podatku od nieruchomości.  

 Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2017 roku sygn. akt II FSK 1039/15: 
Spełnienie wszystkich warunków wymaganych dla skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, uznawane jest za 
tożsame z chwilą, w której została zakończona budowa budowli albo budynku lub ich części, o której 
stanowi art. 6 ust. 2 u.p.o.l.  

 Podkreślenia wymaga zasada, że rozpoczęcie użytkowania części budynku powoduje powstanie obowiązku 
podatkowego w stosunku do całego budynku, wynika wprost z regulacji zawartej w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. 



Uchwała nr … / … / 2021 
Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej …….z dnia 

… ……. 2021 r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401 
 i 1558) Rada Gminy / Miasta i Gminy / Rada Miejska ………. uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się na terenie Gminy / Miasta i Gminy / Miasta ………. stawki podatku od nieruchomości w 
następującej wysokości: 



1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni; 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni; 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m² powierzchni; 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 
roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w 
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni. 



2. Od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem 
siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

 



3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi / Burmistrzowi / Prezydentowi Miasta ….. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr …/…/2020 Rady Gminy / Rady Miasta  
i Gminy / Rady miejskiej …… z dnia … września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa …………………….. i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej  ………..  

 

Projekt uchwały  

na dzień …. ….2021 r.,  

przygotował/a: 

………..   …………….. 

 
 



Uzasadnienie 
do uchwały nr ….. / … / 2021 

Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej …………. 
z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

Utrata mocy uchwały nr … / …. / 2020 Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej ……….. z dnia … 
……….. 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, spowodowana jest 
zmianą stawek podatku od nieruchomości. Zmiana ta ma swoje umocowanie w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 
2021 r. poz. 401 i 1558), który przewiduje, iż rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek 
podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych 
obwieszczanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Górne granice stawek zostały 
podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M. P. poz. 724).  



Stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego in plus lub in minus).  

Stawki zawarte w niniejszej uchwale podwyższone zostały średnio o 3,6% w stosunku do stawek 
obowiązujących na terenie Gminy / Miasta i Gminy / Miasta ……… w 2021 roku, tj. o wzrost wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku, podany w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku (M. P. poz. 660). 

 

Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta  

………………………. 

 



Uchwała nr … / … / 2021 
Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej  

…..z dnia … …………….. 2021 r. 
 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Rada Gminy / Rada Miasta i Gminy / Rada 
Miejska ……………… uchwala, co następuje: 



§ 1. Obniża się z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty ..,.. zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, określoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia …. października 2021 r. (M. P. poz. ….), przyjmowaną 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy / Miasta i Gminy / Miasta ……………. na 
2022 rok. 

§ 2. Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi …,.. zł za 1 ha przeliczeniowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi / Burmistrzowi Miasta  
i Gminy ……………… / Prezydentowi Miasta ……………. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa …………………………… i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy / Rady Miasta i Gminy / Rady Miejskiej   

………..  

Projekt uchwały  

na dzień ... … 2021 r.,  

przygotował/a: 

…..   …………………. 

 

 





Normę prawną z art. 7 ust. 1 pkt 3 należy rozumieć następująco: 

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc: budynki, budowle bądź 
obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych, które są trwale związane z gruntem, 
wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach) 

b) budowle (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące budynkiem lub 
obiektem małej architektury, a więc budowle – m.in. lotniska, wraz z instalacjami zapewniającymi 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych), a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z 
obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 



 W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowlą jest m.in. lotnisko, to normę tę można 
jeszcze bardziej skrócić do formy: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle - w tym 
lotniska - i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.”. W myśl 
projektowanych przepisów normę prawną z art. 7 ust. 1 pkt 3 należałoby interpretować następująco: „Zwalnia 
się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle – w tym lotniska - na obszarze części lotniczych 
lotnisk użytku publicznego.”. 

 Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że 
zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te 
budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Podatkiem objęte byłyby zatem w 
tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte 
przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.  

 Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z 
poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do 
traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała 
powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą. Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy 
jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki 
i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte 
przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 



Przepisy dotyczące lotnisk brzmiałyby w analogiczny sposób,  
jak przepisy dotyczące kolei, stowarzyszeń, czy muzeów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 5, 
czy pkt 7 ustawy zwalnia się z podatku:  

„1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o 
transporcie kolejowym (…) ”,  

„1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków.”,  

„5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej 
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i 
sportu (…)", czy też  

„7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych”. Zastosowana w wyżej wymienionych przepisach 
konstrukcja „grunty, budynki i budowle” byłaby zatem zastosowana także w zakresie lotnisk. Bez żadnych 
wątpliwości zwolniony od podatku od nieruchomości byłby zatem  
po tej korekcie cały obszar części lotniczych lotnisk użytku publicznego  
i nie byłoby żadnych podstaw, by uważać, że zwolnieniu podlegać powinny tylko budynki i budowle na tym 
terenie oraz grunty, na których te budynki stoją. 













Podział użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji na następujące grupy, a kwestie 
opodatkowania – co się zmienia: 

a) grunty rolne (w przypadku tych użytków w ewidencji wykazuje się także klasy bonitacyjne); 

b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (w przypadku tych użytków w ewidencji wykazuje się także 
klasy bonitacyjne); 

c) grunty zabudowane i zurbanizowane; 

d) grunty pod wodami; 

e) tereny różne. 

 

Zmiana przywołanego rozporządzenia nastąpiła po 20 latach. Wprowadza ono szereg nowości.  

Rozporządzenie określa:  

 szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków;  

 rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji; 

 sposób zakładania i prowadzenia ewidencji;  

 szczegółowe sposoby wymiany danych;  

 zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości; itd. 



Grunty rolne - podział i analiza: 

1) użytki rolne, do których zalicza się: 

a) grunty orne, oznaczone symbolem R, 

b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł, 

c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps, 

d) sady, oznaczone symbolem S, 

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br, 

f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr, 

g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr, 

h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W; 

2) nieużytki, oznaczone symbolem N. 



Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dzielą się 
na: 

1) lasy, oznaczone symbolem Ls; 

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz; 

3) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W. 

Opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych? 

Warto pamiętać, że grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytku rolnym (Lzr)  
– to użytek rolny. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym Lzr jest zwolniony z podatku 
rolnego. 

Natomiast grunt zadrzewiony i zakrzewiony (Lz), to grunt leśny, ale nie las (Ls),  
a zatem w tym przypadku obowiązuje podatek od nieruchomości. Zgodnie  
z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Lz są zwolnione z podatku od nieruchomości, 
chyba, że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Reasumując - grunty pod rowami, oznaczone symbolem W, na gruncie nowych zapisów mogą występować 
zarówno w użytkach rolnych lub w kategorii gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych – analiza 
skutków zmian! 

 



Grunty zabudowane i zurbanizowane – analiza dla potrzeb opodatkowania. Przedmiotowe grunty dzielą się 
na: 

1) tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B; 

2) tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba; 

3) inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi; 

4) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp; 

5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz; 

6) użytki kopalne, oznaczone symbolem K; 

7) tereny komunikacyjne, w tym: 

a) drogi, oznaczone symbolem dr, 

b) tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk, 

c) inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti, 

d) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp. 

 



 

Grunty pod wodami, dzielą się na: 

1) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, oznaczone symbolem Wm; 

2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp; 

3) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws. 

 

Uwaga!!! Jeżeli chodzi o opodatkowanie użytków ekologicznych to warto zwrócić uwagę na fakt, że nie ma 
takiej kategorii w nowym rozporządzeniu. Obecnie informacja o użytkach ekologicznych znajduje się we 
właściwym centralnym rejestrze – szczegóły na spotkaniu. 



Reasumując w rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany w stosunku do przepisów obecnie 
obwiązujących:  

1) dostosowano definicję budynku do ustawy Prawo budowlane,  

2) proces zakładania i modernizacji ewidencji dostosowano do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne,  

3) przyjęto dokument elektroniczny jako podstawową formę przekazywania zawiadomień o zmianie danych 
ewidencyjnych,  

4) przywrócono jako zasadę zawiadamianie właścicieli o wprowadzonych zmianach w ewidencji w 
przypadku zmian wprowadzanych na wniosek, a także zmian wprowadzanych w trybie czynności 
materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe rozporządzenie zostało bardzo szybko 
znowelizowane. Publikacja nowelizacji - rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - nastąpiła 
dnia 30 września 2021 roku 



Pomoc publiczna, a COVID-19. 

W ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z 
wystąpieniem COVID-19 zawarto regulacje, odnoszące się m.in. do pomocy publicznej. Naruszenie przez 
przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…), stanowi 
podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego (…).  

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany 
będzie złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. 

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jst.  

Krajowa Rada wnioskuje o dokonanie zmiany przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, zgodnie z którymi 
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku 
leśnego nie będzie dotyczył gmin. 

 Jednocześnie Krajowa Rada przedłożyła propozycje zmian mających na celu wprowadzenie instytucji 
prawnych umożliwiających skuteczny pobór opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. 





 
 

Sebastian Wlazły 
Ekspert 

 
 
 

Najczęściej popełniane błędy w uchwałach 
podatkowych 


