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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw  

 

  (druk nr 906) 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, z późn. zm.) 

 

[Art. 4e. 

1. W przypadku tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody 

zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej 

wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia gminy spośród pracowników podległych 

wojewodzie albo pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w skład nowo 

tworzonej gminy. 

2. Do czasu utworzenia nowej gminy zadaniem pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest 

przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do wykonywania zadań publicznych. 

3. Z dniem utworzenia gminy pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie 

zadań i kompetencji jej organów do czasu wyboru nowych organów gminy.] 

 

<Art. 4e. 

1. W przypadku łączenia gmin lub tworzenia nowej gminy Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw połączenia gmin lub 

utworzenia nowej gminy spośród pracowników podległych wojewodzie albo 

pracowników urzędu gminy, której obszar wchodzi w skład łączonej lub nowo 

tworzonej gminy. 

2. Do czasu połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy zadaniem pełnomocnika, o 

którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne i prawne gminy do 

wykonywania zadań publicznych, w tym przygotowanie projektu uchwały 

budżetowej gminy w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach 

publicznych. 

3. Z dniem połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy pełnomocnik, o którym mowa 

w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji ich organów do dnia wyboru 

nowych organów gminy, a w przypadku, o którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – do 

dnia pierwszej sesji rady gminy zwołanej w trybie art. 20 ust. 2ba.> 
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<Art. 4ea. 

1. Gmina powstała w wyniku połączenia gmin wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz 

innych aktów administracyjnych. 

2. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia gmin stają się organami właściwymi 

lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i 

sądowych. 

3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na gminę, o której 

mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na 

wniosek gminy. 

4. W przypadku gdy rozporządzenie w sprawie połączenia gmin zostało wydane na 

wniosek poparty przez wszystkie zainteresowane rady gmin, gminy te zawierają 

porozumienie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2. 

5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gmin przed połączeniem gmin 

stają się aktami prawa miejscowego gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, 

obowiązującymi na obszarze działania organów, które je ustanowiły.> 

 

<Art. 10a. 

Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i 

organizacyjną: 

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

2) gminnym instytucjom kultury, 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym 

utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 

z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa 

handlowego 

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”. 

 

Art. 10b. 

1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, 

jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna 

związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”. 

2. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a 

pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3)  zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 

obsługi. 

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 10a pkt 2 i 3, mogą, na podstawie 

porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, przystąpić do 
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wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi. Zakres wspólnej 

obsługi określa zawarte porozumienie. 

4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach 

wspólnej obsługi tej jednostki. 

5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę 

obsługującą w ramach wspólnej obsługi. 

 

Art. 10c. 

1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami 

publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 

finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 

2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 

jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 i 2, są one przekazywane 

w całości. 

 

Art. 10d. 

Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do 

wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.> 

 

Art. 17. 

<1.> W skład rady wchodzą radni w liczbie: 

1)   piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców, 

2)   dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców, 

3)   dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców, 

4)   dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde 

dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu 

radnych. 

<2. W skład rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, w pierwszej kadencji 

wchodzą radni w liczbie: 

1) dwudziestu jeden w gminach do 20 000 mieszkańców; 

2) dwudziestu trzech w gminach do 50 000 mieszkańców; 

3) dwudziestu pięciu w gminach do 100 000 mieszkańców oraz po trzech na każde 

dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu ośmiu 

radnych.> 
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Art. 20. 

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. 

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na 

obszarze kraju. 

2a. (uchylony). 

2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes 

Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu 

terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

<2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady nowo 

utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 

dni po dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o którym mowa w 

art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na dzień 

przypadający w terminie 7 dni od dnia powstania gminy.> 

2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, 

prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący 

obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu 

drugim. 

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis 

ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku 

obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co 

najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. 

 

Art. 64. 

[1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki 

międzygminne.] 

<1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki 

międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej 

obsługi, o której mowa w art. 10a.> 

2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. 

3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z 

wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem 

ogłoszenia statutu związku. 

4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa 

zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu. 
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5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4. 

 

Art. 67. 

[1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.] 

<1. Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego 

statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady gminy.> 

<1a. Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą. 

1b. Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

projektu statutu. Przepisy art. 89 ust. 2 i art. 98 stosuje się odpowiednio. 

1c. W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku gminy 

zamierzające utworzyć związek reprezentuje wójt jednej z gmin upoważniony przez 

wójtów pozostałych gmin.> 

2. Statut związku powinien określać: 

1)   nazwę i siedzibę związku; 

2)   uczestników i czas trwania związku; 

3)   zadania związku; 

4)   organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania; 

5)   zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku; 

6)   zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku; 

7)   zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych; 

[8)   zasady likwidacji związku;] 

<8) zasady i tryb likwidacji związku;> 

9)   inne zasady określające współdziałanie. 

<2a. Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

2b. Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.> 

[3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.] 

 

<Art. 67a. 

1. Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Przepisy 

art. 67 ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio. 

2. Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku 

przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom gmin uczestniczących w 

związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku 

nowej gminy – również radzie tej gminy. 

3. Rada gminy może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały 

zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. 

Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku. 

4. Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

Art. 67b. 
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1. Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych w statucie. 

2. Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację o zakończeniu 

likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 

ust. 1. 

3. Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 ust. 1, podlega 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

 

Art. 68. 

1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

<1a. Wpisu w rejestrze związków międzygminnych dokonuje się na podstawie zgłoszenia 

wojewody.  

1b. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, może dotyczyć:  

1) rejestracji związku międzygminnego; 

2) zmiany statutu związku międzygminnego; 

3) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych. 

1c.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem 

uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia. 

1d. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, jest opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).> 

[2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.] 

[3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów 

związków, uwzględniając dokumentację niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane 

podlegające wpisaniu oraz sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze.] 

 

<3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb postępowania w sprawach: 

a) rejestracji związku międzygminnego, 

b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego,  

c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych, 

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego, 

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego, 

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru 

związków międzygminnych, 

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4, 

6) sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób 

dokonywania wpisów w tym rejestrze, 

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych, 
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8) tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz 

informacji o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru związków 

międzygminnych 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów w rejestrze związków międzygminnych oraz ogłaszania 

aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz 

uwzględniając, że rejestr związków międzygminnych powinien zawierać w 

szczególności nazwę związku międzygminnego i jego siedzibę, oznaczenie gmin 

uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.> 

 

<Art. 73b. 

1. Do związku międzygminnego może przystąpić powiat. W takim przypadku następuje 

przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny, o którym 

mowa w art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.). 

2. Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 72c ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. O GODLE, BARWACH I HYMNIE 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ O PIECZĘCIACH PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 

2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.)  

 

Art. 2a. 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 

1)   organy władzy państwowej; 

2)   organy administracji rządowej; 

3)   gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 

4)   powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 

<4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;> 

5)   samorządy województw oraz ich organy; 

6)   sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 

7)   samorządowe kolegia odwoławcze; 

8)   regionalne izby obrachunkowe; 

9)   jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju; 

11)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 

12)  szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe 

szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe; 

13)  inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I 

PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.)  

 

 

 

Art. 9
1
. 

1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy 

następującymi rodzajami napojów alkoholowych: 

1)   o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo; 

2)   o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; 

3)   o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

2. Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony: 

1)   napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - nie dłuższy niż 2 lata; 

2)   napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - nie dłuższy niż rok. 

[3. Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 500 

tys. litrów 100% alkoholu rocznie.] 

<3. Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 

250 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.> 

3a. Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony 

nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców zaopatrujących statki, 

pociągi i samoloty. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców określa się w wysokości 2 

tys. litrów 100% alkoholu rocznie. 

5. Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom 

posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1. 

Art. 9
2
. 

1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w 

zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na 

rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz 

dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie 

przekroczyła 1.000.000 zł. 

4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów 

alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, 

opłatę za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 

100 zł. 
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5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych 

w ostatnim roku kalendarzowym. 

6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla 

każdego rodzaju tych napojów. 

[7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w 

wysokości 45.000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8.] 

<7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w 

wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8.> 

8. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. 

<8a. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla 

przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w 

ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do deklarowanego 

rocznego obrotu własnymi wyrobami.> 

9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych 

zezwoleniach, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla 

zezwolenia w dniu jego wydania. 

10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 

200 zł. 

11. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów 

alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł. 

12. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, 

zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 7. 

13. Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 3, jest pobierana w zależności 

od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 

opłaty określonej w ust. 7. 

14. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zł. 

15. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9-14 i art. 9 ust. 1 i 2, nie podlegają opłacie 

skarbowej. 

 

Art. 18. 

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu 

sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym". 

1a. (uchylony). 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy. 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 

napojów alkoholowych: 
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1)   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2)   powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3)   powyżej 18% zawartości alkoholu. 

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu 

pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2. 

4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem 

wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych - położonych 

poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - może być prowadzona jedynie za 

zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, a ponadto za zgodą organów wojskowych 

określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewnętrznych 

określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1)   oznaczenie rodzaju zezwolenia; 

2)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia 

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania; 

3)   numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej; 

4)   przedmiot działalności gospodarczej; 

5)   adres punktu sprzedaży; 

6)   adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)   (uchylony); 

2)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych; 

3)  zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 

sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

4)   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o 

której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.). 

6a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży jest: 

1)   posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1; 

2)   wniesienie opłaty, o której mowa w art. 11
1
; 

3)   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; 

4)   w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 

kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego 

dokonanie opłaty, o której mowa w art. 11
1
; 
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5)   posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży; 

6)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez 

przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w 

zezwoleniu; 

7)   zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku 

do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany; 

8)   prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez 

radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2; 

9)   przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 

7a. (uchylony). 

8. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, 

a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata. 

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 

1)   nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w 

szczególności: 

a)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na 

kredyt lub pod zastaw; 

b)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych 

w art. 14 ust. 3 i 4; 

2)   nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych; 

3)   powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży 

lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie 

powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego; 

4)   wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 

źródeł; 

5)   przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4; 

6)   popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę 

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

7)   orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby 

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego 

cofnięciu. 

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku: 

1)   likwidacji punktu sprzedaży; 

2)   upływu terminu ważności zezwolenia; 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 

4)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 

[5)   niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4, lub niedokonania opłaty 

w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11

1
 

ust. 7.] 

<5) niedopełnienia w terminach obowiązku: 

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4, lub 

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5.> 

<12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 

30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w art. 11
1
 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 

upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży 

oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 

30% opłaty określonej w art. 11
1
 ust. 2. 

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 

30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w 

wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od 

dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie 

wniesie raty opłaty określonej w art. 11
1
 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej 

opłaty.> 

13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, 

może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

14. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na 

podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3. 

 

Art. 18
1
. 

[1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą 

być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, 

ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.] 

<1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 

mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów 

art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9–14.> 

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na okres do 2 dni. 

3. Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek 

gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za 

poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 11
1
 ust. 2 i art. 18 ust. 3. 

[4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń 
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nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 

pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.] 

<4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do 

zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2–4, ust. 7 pkt 

4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.> 

5. Opłata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed 

wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o 

których mowa w ust. 1 i 4, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z 

2015 r. poz. 86 i 211)  

 

<Art. 1a. 

Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do 

nieodpłatnego: 

1) nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części 

przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność; 

2) wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.> 

 

Art. 4. 

1. Zwalnia się od podatku: 

[1)   nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części 

wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem: 

a)  budynków mieszkalnych, 

b)  budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub 

specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym, 

c)  urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, 

pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców 

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta 

nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład 

gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne 

będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;] 

<1) nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i 

innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub 
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powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego 

utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha 

i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę 

przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de 

minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 

Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);> 

2)   (uchylony) 

(pkt 3-17 pominięto)    

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca 

posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

 

Art. 4a. 

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, 

zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 

[1)   zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego 

powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze 

dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz] 

<1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania 

obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz 

ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz> 

2)   w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są 

środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat 

poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy 

i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 

- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, 

na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej lub przekazem pocztowym. 
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2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po 

upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu 

skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich 

nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności 

rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla 

nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: 

1)   wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 

5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości 

rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 

ust. 1 pkt 1 lub 

[2)   gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.] 

<2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo 

w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.> 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim 

zawartych, w tym w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane 

stanowiące podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej, 

2)   dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od 

której lub po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe, 

3)   dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia 

rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz 

wielkość nabytego udziału 

- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje: 

1)   przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku; 

2)   przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia 

testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

[2a)  przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części;] 

<2a) przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia;> 

2b)  przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego 

stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu 

poświadczenia dziedziczenia; 

3)   przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z 

chwilą śmierci wkładcy; 
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3a)  przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci 

uczestnika funduszu inwestycyjnego; 

4)   przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w 

formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej 

formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na 

przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń; 

5)   przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia; 

6)   przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 

sądu stwierdzającego zasiedzenie; 

7)   przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia 

umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest 

nieodpłatne zniesienie współwłasności; 

8)   przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą 

ustanowienia tych praw. 

<1a. Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

nabycia poszczególnych części.> 

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność 

podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę 

zabezpieczyć. 

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie 

bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia 

nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu. 

4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie 

sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W 

przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem 

kontroli skarbowej na fakt nabycia. 

 

Art. 16. 

1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu 

jednorodzinnego albo udziału w takim prawie: 

1)   w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, 

polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane 

do I grupy podatkowej, 

2)   w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub 

polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej, 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub 

polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które 

sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie 

pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata 

od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza 

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości 

nieprzekraczającej 110 m
2
 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku 

nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w 

spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie 

do wielkości udziału. 

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

1)   spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4; 

2)   nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub 

lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu 

notarialnego; 

3)   nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału 

spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w 

małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je 

zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu 

notarialnego; 

4)   nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w 

terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy 

darowizny w formie aktu notarialnego; 

5)   będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub 

budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat: 

a)  od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie 

aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny 

nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, 

b)  od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym 

lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt 

stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy 

darowizny w formie aktu notarialnego. 

3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków 

określonych w ust. 2 pkt 2-5 może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym 

wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru 

podatku. 
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4. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię 

mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach 

(podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz 

szybów dźwigów). 

5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 

1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli 

wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się. 

6. (uchylony) 

7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego: 

1)   zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną 

nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na 

rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo 

[2)   zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

(udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością 

zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze 

sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub 

lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w 

takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie 

dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku 

lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.] 

<2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

(udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione 

koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie 

środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu 

mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego 

budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny 

okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub 

lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.> 

8. Warunek określony w ust. 2 pkt 5 lit. b uważa się za spełniony również wtedy, gdy 

budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed 

rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca 

zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego 

budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę 

innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia. 
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Art. 18. 

[1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego 

albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w 

tym przedmiocie.] 

<1. Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego: 

1) darowizny; 

2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie; 

3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności; 

4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.> 

2. Płatnicy są obowiązani: 

1)   prowadzić rejestr podatku; 

2)   pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem 

ust. 3; 

[3)  wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje 

swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego 

i wpłaconego przez płatnika podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru, wraz z 

informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom; 

4)   przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów 

notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.] 

<3) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje 

swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie 

elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika 

podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom; 

4) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie 

papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów 

notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 

1.> 

3. W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku. 

4. (uchylony) 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności 

związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść 

rejestru podatku, 

[2)   wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oraz szczegółowy zakres danych w niej 

zawartych, w tym w szczególności dane płatnika, kwotę pobranego podatku w danym 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

miesiącu, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę 

podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

3)   sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym 

gminom] 

<2) zakres danych zawartych w deklaracji,  

3) zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania> 

[- uwzględniając konieczność prawidłowego poboru podatku przez płatników.] 

<– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku 

przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych przez 

nich naczelnikowi urzędu skarbowego.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. O PODATKU ROLNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 

oraz z 2014 r. poz. 40)  

 

[Art. 1. 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 

budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z 

wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 

rolnicza.] 

<Art. 1. 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.> 

 

UWAGA: w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a i b oraz w art. 6a w ust. 8 użyte w różnych 

przypadkach wyrazy [Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa] zastępuje 

się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <Agencja 

Nieruchomości Rolnych> 

 

Art. 4. 

1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

1)   dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na 

podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji 

gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; 

2)   dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i 

budynków. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 
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4. Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od 

warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. 

(pkt 5 pominięto) 

6. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 

dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki 

dla klasy IIIa i IVa. 

[7. Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na 

hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników: 

1)   1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha 

przeliczeniowy; 

2)   1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.] 

<7. Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane – bez względu na zaliczenie do 

okręgu podatkowego – przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących 

przeliczników: 

1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i 

pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy; 

2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod 

stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach 

rolnych oraz gruntów pod rowami – 0,20 ha przeliczeniowego.> 

[8. Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według 

przeliczników ustalonych w ust. 5.] 

<9. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie ust. 

5–7, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.> 

 

Art. 6a. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć 

okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok 

ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 

4. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu 

prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z 

innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego 

podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 

4a. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego 
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wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, 

o których mowa w ust. 4. 

6. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

<6a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych 

na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie 

krajowym listowej ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą 

postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili 

wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stosuje się 

odpowiednio.> 

7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w ust. 4, organ podatkowy 

dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
((3)

, a także jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 

4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w 

terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 

9. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym 

mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg 

na podstawie przepisów ustawy. 

10. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

<10a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.> 
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11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 

8 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 

12. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

13. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 12, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o gruntach i deklaracjach na podatek rolny oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek rolny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie elektronicznym, 

w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i znakowania czasem. 

14. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub deklaracji na 

podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 6c. 

1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego 

oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący 

przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego 

zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 

ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2. 

<Przepisy art. 6a ust. 6a i 10a stosuje się odpowiednio.> 

2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących 

współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych 

ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek 

ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z 

tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę. 

 

Art. 12. 

1. Zwalnia się od podatku rolnego: 

1)   użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na 

użytkach rolnych; 
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2)   grunty położone w pasie drogi granicznej; 

3)   grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały 

zniszczone wskutek robót drenarskich; 

4)   grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie 

już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

a)  będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w 

drodze umowy sprzedaży, 

b)  będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

c)  wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie; 

5)   grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, 

licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; 

6)   grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok 

następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów; 

7)   grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w 

stosunku do tych samych gruntów; 

8)   użytki ekologiczne; 

9)   grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę; 

10)  grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach; 

11)  grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i 

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

12)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy: 

a)  osiągnęli wiek emerytalny, 

b)  są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 

13)   grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w 

posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 40). 

2. Od podatku rolnego zwalnia się również: 

[1)   uczelnie;] 

<1) uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom 

innym niż uczelnie;> 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 
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ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 

2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów 

zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie 

przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo 

zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów 

znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi 

zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. 

b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych; 

6)  (uchylony). 

3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub 

prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów 

lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. 

4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, 

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub 

obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 

ha. 

5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje 

się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego 

małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w 

podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim 

roku o 50%. 

7. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 

drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte 

uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. 

8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się 

objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7. 

10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 
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11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się 

potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

[12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de 

minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 

2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 

L 379 z 28.12.2006).] 

<12. Zwolnienie i ulga, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

2) ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).> 

 

[Art. 13a. 

1. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych: 

1)   żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie 

wojskowe, 

2)   osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej 

- prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się 

ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. 

2. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt 

1 i 2, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, 

zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku 

rolnym w wysokości 40%. 

3. Ulgi określone w ust. 1 i 2 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca 

miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.] 

 

Art. 13c. 

[1. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, 

ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się 

podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości 

lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w 

gospodarstwie rolnym.] 

<1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915), 

organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez 
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zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej 

od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.> 

2. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 

[3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym klęska miała miejsce; jeżeli klęska 

miała miejsce po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku 

podatkowym.] 

<3. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski 

żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzony został po zapłaceniu podatku 

za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.> 

 

Art. 13d. 

1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-13, a także w 

art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji 

wydanej na wniosek podatnika. 

2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, należy dołączyć zestawienie 

poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi 

odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. 

3. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

[4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu 

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy w 

pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12, w art. 13a i 

w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po 

zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.] 

<4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu 

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego za dany rok podatkowy w 

pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12 i w art. 

13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po 

zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.> 

5. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, 

jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia. 

 

<Art. 13f. 

1. Ulga, o której mowa w art. 13, stanowi:  

1) pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową 

produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie 

pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z 
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rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str. 1) lub 

2) pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej. 

2. Ulgi, o których mowa w art. 13c i art. 13e, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o 

której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.)  

 

Art. 49a. 

[1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu.] 

<1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów lub związku 

powiatowo-gminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.> 

1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, prokuratorzy składają odpowiednio właściwemu 

prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi 

oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje 

analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

3. Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura 

Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyjnego, 

prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych 

komisji i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 

1, składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w 

oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska prokuratora. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że 

prokurator, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić mimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania prokuratora. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony 

do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli 

wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku 

ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego 

postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) 

 

Art. 62. 

1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. 

[2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać 

informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a 

ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej 

osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa 

handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 
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rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać 

informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a 

ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku 

powiatów lub związku powiatowo-gminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

4. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upoważnione, w celu 

przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń o stanie 

majątkowym, mają prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że 

policjant, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, 

numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich zgodności 

ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz tryb 

publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 7, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem o stanie majątkowym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529)  

 

Art. 91a. 

1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie o 

swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, 

przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, 

corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwych 
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komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej lub komendantów ośrodków Straży Granicznej. 

[2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 

uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych 

udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach 

pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.] 

<2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i 

wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa 

handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od 

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, 

powiatu, związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 

prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant Główny 

Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków 

szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej oraz osoby przez nich 

pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy oświadczeń. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z zastrzeżeniem ust. 6, stanowią 

tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres 10 lat. 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej są 

publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z 

wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca 

zamieszkania i położenia nieruchomości. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich zgodności 

ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z 

objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o 

odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb 
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publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528)  

 

Art. 1a. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach; 

2)   budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

[3)   grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz 

gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany 

do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 

4)   działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności 

gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2;] 

<3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 

4) działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), z 

zastrzeżeniem ust. 2;> 

5)   powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 

klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również 

garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 

6)   działalność rolnicza - produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję 

zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb; 
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7)   działalność leśna - działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie 

urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i 

upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - 

drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a 

także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 

2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się: 

1)   działalności rolniczej lub leśnej; 

2)   wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 

tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5. 

<2a. Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie zalicza się: 

1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; 

2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana 

decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie 

której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.> 

3. Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   użytki rolne, 

2)   lasy, 

3)   nieużytki, 

4)   użytki ekologiczne, 

5)   grunty zadrzewione i zakrzewione, 

[6)   grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,] 

[7)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,] 

<7) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi,> 

8)   grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

-   rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 

 

Art. 2. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1)   grunty; 

2)   budynki lub ich części; 

3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

[2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej.] 



- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.> 

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub 

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, 

przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i 

innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub 

zwyczajów międzynarodowych; 

[2)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem 

jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;] 

<2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod 

wodami jezior lub zbiorników sztucznych;> 

2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 

3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów 

marszałkowskich; 

4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 

 

Art. 3. 

1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 

3)   użytkownikami wieczystymi gruntów; 

4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie: 

a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, [Agencją Własności Rolnej Skarbu 

Państwa] <Agencja Nieruchomości Rolnych> lub z innego tytułu prawnego, z 

wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących 

odrębnych nieruchomości, 

b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach 

organizacyjnych [Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa] <Agencja Nieruchomości 

Rolnych> i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających 

nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. 

3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek 

podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym. 
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[4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a 

obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na 

wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.] 

<4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot 

opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego 

ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem 

ust. 4a i 5.> 

<4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w 

ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu 

użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem 

stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy 

ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie 

własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.> 

[5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od 

nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na 

właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze 

stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.] 

<5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od 

nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość 

wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na 

właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości 

wspólnej, ustalonemu na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali.> 

 

Art. 5. 

1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z 

tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 

1)   od gruntów: 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m
2
 powierzchni, 

[b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 

3,38 zł od 1 ha powierzchni,] 

<b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,> 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m
2
 

powierzchni; 

2)   od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 
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b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 

17,31 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł
 

od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł od 1 m
2
 

powierzchni użytkowej; 

3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 

2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rada gminy może 

różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 

uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj 

zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. 

3. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy może 

różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 

uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, 

stan techniczny oraz wiek budynków. 

4. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 

3, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów 

przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej 

działalności. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie 

budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 

wykończeniem. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania 

przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to 

zdarzenie. 

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek. 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 
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6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 

formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu 

trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 

15 listopada roku podatkowego. 

8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, 

organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

<8a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych 

na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie 

krajowym listowej ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą 

postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili 

wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stosuje się 

odpowiednio.> 

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne [Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa]
 

<Agencja 

Nieruchomości Rolnych>, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego 

wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w 

ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 

3)   wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na 

rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 

stycznia. 

10. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy 

również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. 
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11. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z 

wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację 

na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby 

prawne. 

<11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.> 

12. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

13. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w 

ust. 9 pkt 1; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 

14. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

15. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 14, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na 

podatek od nieruchomości oraz konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracjach 

na podatek od nieruchomości oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 

dostępem; 

3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek od nieruchomości, a także wymagania dla 

poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie 

elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i 

znakowania czasem. 

16. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 7. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1)   budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o 

transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 
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a)  zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym 

przewoźnikom kolejowym lub 

b)  są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika 

kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej 

innym przewoźnikom, lub 

c)  tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm; 

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

do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej 

jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające 

zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w 

przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż 

działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 

2)   budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 

2a)  grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub 

przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte 

na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i 

przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem 

gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią 

morską; 

3)   budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku 

publicznego; 

4)   budynki gospodarcze lub ich części: 

a)  służące działalności leśnej lub rybackiej, 

b)  położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności 

rolniczej, 

c)  zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 

[5)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia 

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki 

i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy 

wypoczynkowe dzieci i młodzieży;] 

<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, z wyjątkiem 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte 

trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;> 

6)   grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich 

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 
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7)   grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 

[8)   grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a 

także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu 

celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach 

przyrody; 

8a)  będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie 

lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;] 

<8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące 

bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: 

a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub 

krajobrazową, 

b) budynki i budowle trwale związane z gruntem; 

8a) będące własnością Skarbu Państwa: 

a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, 

b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów 

przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469);> 

9)   budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w 

międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez 

inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 

10)  grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

11)  grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: 

a)  osiągnęli wiek emerytalny, 

b)  są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 

c)  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

d)  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo 

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 

12)  położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty , altany działkowe i 

obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 oraz budynki stanowiące 

infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

13)  budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych 

grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży 

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub 

w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 

983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim; 

14)  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 
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2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 

1)   uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą; 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w 

odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); zwolnienie 

nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów 

opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone 

decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności 

zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem 

przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady 

aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą; 

5a)  przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych; 

6)   (uchylony). 

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu 

terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty 

opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie 

innych przepisów niniejszej ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą 

zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w opłatach i 

podatkach. 

6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych 

dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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[6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc 

de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 379 z 28.12.2006).] 

<6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi 

pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1).> 

6b. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb zwrotu 

utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą zabezpieczenia 

gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 8a. 

 

Art. 9. 

1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem 

ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków 

transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, 

oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną 

podmiotowi polskiemu. 

2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub 

prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży 

solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek 

podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło 

przeniesienie własności. 

4. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego 

zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

środek transportowy został nabyty. 

4a. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powstaje także od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony 

ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu 

rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

4b. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji 

czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 
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5. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa z końcem miesiąca, w którym 

środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu 

rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym 

upłynął czas, na który pojazd powierzono. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje 

na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na 

formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym 

dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie 

tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ 

na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca 

zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności; 

3)   wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - 

na rachunek budżetu właściwej gminy. 

7. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ 

podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a 

w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą 

wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się 

zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W 

przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ 

podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako 

pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres 

zawartych w niej danych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podatnika, 

jego adres zamieszkania lub siedziby, identyfikator podatkowy oraz dane dotyczące 

przedmiotu opodatkowania, w tym rodzaj, markę i typ środka transportowego, rok 

produkcji, numer rejestracyjny pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, masę 

własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, liczbę osi, rodzaj 

zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia w autobusie oraz wpływ na środowisko naturalne. 

[9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia: 

1)   format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ 

informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na podatek 

od środków transportowych.] 

<9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na 

podatek od środków transportowych 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach na podatek od środków 

transportowych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.> 

[10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa w 

ust. 9, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych 

określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, oraz konieczność jej opatrzenia 

podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w deklaracjach na podatek od środków transportowych oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek od środków transportowych, a także wymagania dla 

poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie 

elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i 

znakowania czasem.] 

11. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na 

podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 10. 

1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie 

może przekroczyć: 

(pkt 1-6 opuszczono)    

[7)   od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a)  mniejszej niż 30 miejsc - 1.439,20 zł
(26)

, 

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.819,56 zł.] 

<7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł.> 

2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może 

różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 

uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, 

rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. 
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3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od 

odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej 

granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę 

podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości 

odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy. 

 

Art. 15. 

[1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.] 

<1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 

2b.> 

2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona 

sprzedaż. 

2a. (utracił moc). 

2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. 

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 

przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez 

prowadzącego targowisko. 

 

Art. 17. 

1. [Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w 

celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:] <Rada gminy może 

wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych 

przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych:> 

1)   w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory 

krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 

2)   w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru 

ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742) 

[-   za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.] 

<– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.> 

[1a. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 

w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w 

miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za 

każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.] 
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<1a. Rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera 

się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących 

się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą 

rozpoczętą dobę pobytu.> 

2. Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się: 

1)   pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na 

podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 

polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   od osób przebywających w szpitalach; 

3)   od osób niewidomych i ich przewodników; 

4)   od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych 

położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; 

5)   od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

2a. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty 

miejscowej. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna 

spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając 

zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. 

4. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, określa warunki: 

1)   klimatyczne; 

2)   krajobrazowe; 

3)   umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych. 

5. Rada gminy ustala miejscowości odpowiadające warunkom określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3 i 4, w których pobiera się opłatę miejscową. 

 

Art. 19. 

Rada gminy, w drodze uchwały: 

1)   określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 

określonych w ustawie, z tym że: 

a)  stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 597,86 zł dziennie, 

b)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 

nie może przekroczyć 1,67 zł dziennie, 

c)  stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej nie może przekroczyć 2,40 zł dziennie, 

d)  stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,33 zł dziennie, 

e)  (uchylona), 

f)  stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa; 
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[2)   może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 

wynagrodzenia za inkaso;] 

<2) może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i 

wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także może wprowadzić obowiązek 

prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1, 

zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określić szczegółowy zakres 

danych zawartych w tej ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowego poboru opłaty miejscowej.> 

3)   może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat 

lokalnych. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY 

  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w 

tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 0 33 

18 25 230 416 

25 31 485 796 

31   1.223 1.678 

[Trzy osie] <Trzy osie i więcej> 

12 40 1.079 1.492 

40   1.492 2.207 

  
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY 

  

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 0 22 

18 25 154 277 

25   277 486 

Dwie osie 

12 28 182 268 
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28 33 531 736 

33 38 736 1.118 

38   995 1.472 

[Trzy osie] <Trzy osie i więcej> 

12 38 586 816 

38   816 1.109  

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) 

 

Art. 57a. 

1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko 

służbowe. 

2. Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w 

ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, etyką służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do 

pełnienia służby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję wydanych zgód na 

podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. 

5. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą zawiera dane: 

imię i nazwisko strażaka, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, rodzaj oraz 

miejsce wykonywania podjętego zajęcia zarobkowego. 

[6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego 

uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym 

powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych 

spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub 

związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, 

innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to 

powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji 

w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.] 
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<6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego 

uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym 

powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w 

tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów lub związku 

powiatowo-gminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, 

innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to 

powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z 

wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez nich upoważnione są 

uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza ta polega na 

porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku 

służbowego, oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi się 

w aktach osobowych strażaka. 

9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że strażak, 

który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 

11. 

10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Państwowej Straży Pożarnej są publikowane, bez ich zgody, na właściwych 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i 

miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia 

nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez te osoby. 

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o 

stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych 

oświadczeniem o stanie majątkowym. 
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USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: 

1)   jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   inną osobę prawną; 

3)   osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 

3a.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać 

i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29. 

3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1)   zakłada i prowadzi: 

a)  szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą, 

b)  publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2)   może zakładać i prowadzić: 

a)  publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b)  publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. 

3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i 

prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, 

dla uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych. 

3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)   może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

2)   może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. 

3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

leśne. 

3f. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

3g.  Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

4. (uchylony). 
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5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w 

art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół 

artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach 

dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z 

wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 

zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

5b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 

zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5e. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół leśnych może być przekazywane 

w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5f. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e, strony mogą określić tryb przekazania mienia 

będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych oraz placówek 

rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i publicznych szkół leśnych, 

niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7. 

5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie 

więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, 

w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej 

szkoły. 

5ga. Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać wykonywania 

zadań oświatowych, o których mowa w art. 5a ust. 2-2b, osobie prawnej utworzonej przez 

tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu 

terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje. W szczególności jednostka samorządu 

terytorialnego nie może przekazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły na podstawie 
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ust. 5g, ani udzielić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły, placówki lub innej 

formy wychowania przedszkolnego na podstawie art. 58 ust. 3. 

5h.  Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności: 

1)  
)
 w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie, czy szkole ustala się 

obwód; 

2)   tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; 

3)   warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; 

4)   tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 

5)   warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5. 

5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub 

placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o 

którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub 

placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

5k.  Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby 

jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej 

prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g. 

5l.  Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy 

przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub 

placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub 

placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

5m.  Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, 

może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej 

przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędąca jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną. 

5n.  Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy 

z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia 

rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki 

prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. 

5o. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem 
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przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie 

nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego 

nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych 

warunków. 

5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje 

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego 

nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który 

odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o 

rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z 

powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się 

dotychczasowe przepisy. 

6. Zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia 

nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 5a o 

znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z 

zastrzeżeniem ust. 3c i 6c. 

6a.  Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z 

zastrzeżeniem ust. 3c. 

6b. (uchylony). 

6c. Plan sieci publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, 

bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 6, określa 

strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów. 

6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1)   zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

1a)  zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

2)   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4)   wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

8. (uchylony). 
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[9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki 

mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub 

organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych 

szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.] 

<9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7 organy prowadzące szkoły i 

placówki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a–3f, mogą tworzyć jednostki 

obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną 

obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, 

o której mowa w ust. 7 pkt 3.> 

10. (uchylony). 

11. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z 

realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów 

międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 października 1992 r. O REGIONALNYCH IZBACH 

OBRACHUNKOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 1646)  

 

Art. 1. 

1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", są państwowymi organami nadzoru 

i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2. 

2. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki 

finansowej i zamówień publicznych: 

1)   jednostek samorządu terytorialnego; 

2)   związków międzygminnych; 

3)   stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów; 

4)   związków powiatów; 

<4a) związków powiatowo-gminnych;> 

5)   stowarzyszeń powiatów; 

6)   samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; 

7)   innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. 

4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, 

instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być 

prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa. 
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USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z 

późn. zm.)  

 

Art. 4. 

1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i 

jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje 

w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

3. Rachunkowość jednostki obejmuje: 

1)   przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; 

2)   prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących 

zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; 

3)   okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów; 

4)   wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 

5)   sporządzanie sprawozdań finansowych; 

6)   gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą; 

7)   poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i 

ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. 

4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować 

uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku 

określonego w ust. 1. 

[5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie 

rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy 

określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za 

przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie 

lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie 

odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie 

pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została 

wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego 

organu.] 

<5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi 

odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 

określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone 

obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za 

przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej 

osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie 

odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w 

formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, 
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a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy 

członkowie tego organu.> 

 

Art. 11. 

1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę. 

[2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z 

innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 

278, z późn. zm.).] 

<2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.); 

2) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – innej jednostce sektora 

finansów publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 

GMINACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)  

 

Art. 9x. 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który: 

1)   odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości 

5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do 

rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez 

wymaganego wpisu do rejestru; 

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł; 

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji przewidzianych do 

zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 

2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; 
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4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 

lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 

9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

[5)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.] 

<5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 

365 dni.> 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie 

działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, i który nie wykonuje 

obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla 

wymaganego poziomu: 

1)   recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

2)   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty 

za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej 

w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Art. 9xa. 

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który przekazuje: 

1)   odpady zielone do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji innej niż przewidziana do zastępczej obsługi 

tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł za każdy Mg 

przekazanych odpadów zielonych; 

2)   przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 

lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 

9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

[3)   sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na, po terminie - podlega karze pieniężnej w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.] 

<3) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na – podlega karze pieniężnej w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.> 

 

 



- 58 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 9xb. 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, który: 

1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 

lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w 

art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 

dni.> 

 

Art. 9y. 

1. Gminna jednostka organizacyjna, która: 

1)   odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym 

mowa w art. 9k - podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc 

wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc 

wykonywania działalności pomimo zakazu; 

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł; 

3)  nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji przewidzianych do 

zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 

2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; 

4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 

lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w 

art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

[5)  przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.] 

<5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 

365 dni.> 

2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze 

pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1)   recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

2)   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3. 
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Art. 9z. 

[1.  Gmina, która: 

1)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

2)   przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 

lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 

9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 do 5000 zł.] 

<1. Gmina, która: 

1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 

365 dni; 

2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie 

uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku 

niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł.> 

2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega 

karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1)   recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

2)   ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3. 

4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł. 

5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, 

karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podlega ten związek. 

 

Art. 9zb. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy 

do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2. 

1a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

<1b. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xb, nakłada, w drodze decyzji, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.> 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 9za, 

nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 
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3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o 

których mowa w art. 9z ust. 2, lub je umorzyć. 

 

[Art. 9zc. 

1. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2-4, art. 9y 

ust. 1 pkt 2-4 i art. 9z ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, 

zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 

2. Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4, art. 9xa pkt 2, art. 9y ust. 

1 pkt 4 albo art. 9z ust. 1 pkt 2 w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym 

odpowiednio mowa w art. 9p ust. 2 albo w art. 9r ust. 2, może być wymierzana 

wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy, dotycząca danego 

sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł.] 

 

<Art. 9zc. 

1. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2–4, 

art. 9xa pkt 2, art. 9xb pkt 1, art. 9y ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z ust. 1 pkt 2 i ust. 4, 

właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz 

dotychczasową działalność podmiotu. 

2. Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4, art. 9xa pkt 2, art. 

9xb pkt 1, art. 9y ust. 1 pkt 4 albo art. 9z ust. 1 pkt 2 w przypadku niezastosowania 

się do wezwania, o którym odpowiednio mowa w art. 9p ust. 2 albo w art. 9r ust. 2, 

może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok 

kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł.> 

 

Art. 9zd. 

1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 

dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

[2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 

oraz art. 9xa, stanowią dochód gminy.] 

<2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 

i 2, art. 9xa oraz art. 9xb, stanowią dochód gminy.> 

3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację wskazaną w uchwale 

w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wnoszą kary pieniężne 

na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. O ZASTAWIE REJESTROWYM I REJESTRZE 

ZASTAWÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569, z późn. zm.)  

 

Art. 42. 

1. Minister Sprawiedliwości utworzy centralną informację o zastawach rejestrowych. 

2. Zadaniem centralnej informacji o zastawach rejestrowych jest: utworzenie i eksploatacja 

połączeń rejestru zastawów w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z 

rejestru zastawów oraz udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru 

zastawów. 

2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych może również udzielać informacji, 

wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów drogą elektroniczną. 

3. Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych . 

3a. Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, mają moc 

dokumentów urzędowych. 

4. Centralna informacja o zastawach rejestrowych pobiera opłaty za udzielanie informacji 

oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

[4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego 

oraz związki międzygminne i związki powiatów, których zadanie nie polega na 

prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4.] 

<4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz związki międzygminne, związki powiatów i związki powiatowo-

gminne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie 

ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 45, poz. 236)  

 

[Art. 5. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1, 

przez związki międzygminne (związki komunalne), przez miasto stołeczne Warszawa oraz w 

ramach porozumień komunalnych.] 
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<Art. 5. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań, o których mowa w art. 

1, przez związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne (związki 

komunalne), przez miasto stołeczne Warszawę oraz w ramach porozumień 

komunalnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)  

 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3)   świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - 

jeżeli są wymagane; 

4)   zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 

przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz 

termin ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po 

raz pierwszy; 

6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 

inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu 

obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej 
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ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po 

raz pierwszy. 

1a.  (uchylony). 

1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub 

kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu 

osobowego lub pojazdu. 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2)   pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)   (uchylony); 

5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu; 

6)   pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9; 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez 

organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a.  Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

[4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 

dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący 



- 64 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 

zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.] 

<4. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 

dokumentów należy przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący 

właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 

utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.> 

 

Art. 79. 

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej 

rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 

1)   przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o 

demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 

2)   kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod 

odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania; 

3)   wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za 

granicę; 

4)   zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; 

5)   udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie 

prawa własności; 

6)   przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie 

zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub 

art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 

7)    wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5. 

2. W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w 

art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o 

demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu 

pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 

20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub zaświadczenia o 

przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej 

ustawy, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, organ rejestrujący, 

po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego 

stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu. 
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<3a. W przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji 

pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o 

zarejestrowaniu pojazdu, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z 

urzędu.> 

4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: 

1)   odzyskanego po kradzieży; 

2)   zabytkowego; 

3)   mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za 

unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; 

4)   ciągnika i przyczepy rolniczej; 

5)   wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest 

wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań 

związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do 

pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, uwzględniając w szczególności 

koszty ponoszone przez gminy związane z usuwaniem negatywnych skutków utraty 

pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5. 

 

<Art. 79c. 

W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany 

nazwy powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice 

rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem wejścia w 

życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub 

zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.) 

 

Art. 28. 

[§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać 

dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 
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prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów lub związku 

powiatowo-gminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. 

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego 

wojskowego sądu okręgowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych. 

§ 3. Prezesi wojskowych sądów okręgowych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, 

Krajowej Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy danych w nim zawartych. 

§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska sędziego. 

§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, 

który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub 3, do odebrania 

oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

§ 6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 3, przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania sędziego. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony do 

analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli 

wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku 

ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego 

postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.)  

 

Art. 16. 

1. Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym 

ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić kwalifikacje zawodowe. 

[2. Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać 

dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 

prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<2. Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów lub związku 

powiatowo-gminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. 

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, komornicy składają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego. 

4. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, dokonuje 

właściwe kolegium sądu apelacyjnego. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, składa się przed objęciem stanowiska, a 

następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 

a także w dniu opuszczenia stanowiska komornika. 

6. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że 

komornik, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 3 lub 4, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 
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7. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio formularz, 

określony przepisami o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595, z późn. zm.)  

 

<Art. 3ca. 

1. W przypadku łączenia powiatów lub tworzenia nowego powiatu Prezes Rady 

Ministrów, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw połączenia 

powiatów lub utworzenia nowego powiatu spośród pracowników podległych 

wojewodzie albo pracowników starostwa powiatu, którego obszar wchodzi w skład 

łączonego lub nowo tworzonego powiatu. 

2. Do czasu połączenia powiatów oraz utworzenia nowego powiatu zadaniem 

pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne i prawne 

powiatu do wykonywania zadań publicznych, w tym przygotowanie projektu uchwały 

budżetowej powiatu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach 

publicznych. 

3. Z dniem połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu pełnomocnik, o którym 

mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji jego organów do czasu 

wyboru nowych organów powiatu, a w przypadku, o którym mowa w art. 390a § 2 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 

zm.) – do dnia pierwszej sesji rady powiatu zwołanej w trybie art. 15 ust. 10. 

 

Art. 3cb. 

1. Powiat powstały w wyniku połączenia powiatów wstępuje we wszystkie prawa i 

obowiązki połączonych powiatów, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, 

koncesji oraz innych aktów administracyjnych. 

2. Organy powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów stają się organami 

właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań 

administracyjnych i sądowych. 

3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na powiat, o którym 

mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na 

wniosek powiatu. 

4. W przypadku gdy rozporządzenie w sprawie połączenia powiatów zostało wydane na 

wniosek poparty przez wszystkie zainteresowane rady powiatów, powiaty te 

zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2. 
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5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy powiatów albo miast na prawach 

powiatu przed połączeniem powiatów stają się aktami prawa miejscowego powiatu 

powstałego w wyniku połączenia powiatów, obowiązującymi na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły.> 

 

<Art. 6a. 

Powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i 

organizacyjną: 

1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

2) powiatowym instytucjom kultury, 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym 

utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 

z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa 

handlowego 

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”. 

 

Art. 6b. 

1. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka 

organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka 

organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami 

obsługującymi”. 

2. Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6a 

pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 

obsługi. 

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 6a pkt 2 i 3, mogą, na podstawie 

porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, przystąpić do 

wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru zarządowi powiatu. Zakres 

wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie. 

4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach 

wspólnej obsługi tej jednostki. 

5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę 

obsługującą w ramach wspólnej obsługi. 

 

Art. 6c. 

1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami 
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publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 

finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 

2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 

jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6a pkt 1 i 2, są one przekazywane w 

całości. 

Art. 6d. 

Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do 

wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.> 

 

Art. 9. 

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów 

o referendum powiatowym. 

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 

3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów 

do rady powiatu określa odrębna ustawa. 

4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 

mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie 

więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych. 

<5. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej 

kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 

mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.> 

 

Art. 15. 

1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w 

miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji 

dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. 

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na 

obszarze kraju. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes 

Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu 

terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, 

prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący 

obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1. 
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8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis 

ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

9. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do 

porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest 

zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia sesji rady. 

<10. Pierwszą sesję rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów lub rady 

nowo utworzonego powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w 

terminie 7 dni po dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o 

którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na 

dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia powstania powiatu.> 

 

Art. 32. 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami 

prawa. 

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2)   wykonywanie uchwał rady; 

2a)  opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

3)   gospodarowanie mieniem powiatu; 

4)   wykonywanie budżetu powiatu; 

5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

<5. Statut powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

 

Rozdział 7 

[Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów] 

<Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia 

powiatów> 

 

Art. 65. 

[1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w 

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć 

związki z innymi powiatami.] 

<1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w 

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć 

związki z innymi powiatami. Związek może być tworzony również w celu wspólnej 

obsługi, o której mowa w art. 6a.> 

2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku 

podejmują rady zainteresowanych powiatów. 
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3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem 

zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu 

związku. 

4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38. 

 

Art. 67. 

[1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych 

powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.] 

<1. Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do związku wymagają przyjęcia 

jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady powiatu.> 

<1a. Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą. 

1b. Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

projektu statutu. Przepisy art. 77b ust. 3 i art. 85 stosuje się odpowiednio. 

1c. W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiaty 

zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego z powiatów 

upoważniony przez starostów pozostałych powiatów.> 

2. Statut związku powinien określać: 

1)   nazwę i siedzibę związku; 

2)   członków i czas trwania związku; 

3)   zadania związku; 

4)   organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania; 

5)   zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku; 

6)   zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku; 

7)   zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych; 

[8)   zasady likwidacji związku;] 

<8) zasady i tryb likwidacji związku;> 

[9)   tryb wprowadzania zmian w statucie związku;] 

10)  inne zasady określające współdziałanie. 

<3. Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

4. Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.> 

 

<Art. 67a. 

1. Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Przepisy 

art. 67 ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio. 

2. Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku 

przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom powiatów uczestniczących w 

związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku 

nowego powiatu – również radzie tego powiatu. 

3. Rada powiatu może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały 

zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.  

Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku. 
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4. Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

Art. 67b. 

1. Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych w statucie. 

2. Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację o zakończeniu 

likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 

ust. 1. 

3. Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 ust. 1, podlega 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.> 

 

[Art. 68. 

1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. 

3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków, 

uwzględniając dokumentację niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane podlegające 

wpisowi oraz sposób wykonywania zmian wpisów w rejestrze.] 

 

<Art. 68. 

1. Rejestr związków powiatów prowadzi minister właściwy do spraw administracji 

publicznej. 

2. Wpisu w rejestrze związków powiatów dokonuje się na podstawie zgłoszenia 

wojewody.  

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć:  

1) rejestracji związku powiatów; 

2) zmiany statutu związku powiatów; 

3) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów. 

4.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem 

uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, jest opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662). 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb postępowania w sprawach: 

a) rejestracji związku powiatów, 

b) rejestracji zmiany statutu związku powiatów,  

c) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów, 

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatów, 

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatów, 
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4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków 

powiatów, 

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4, 

6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatów, w tym sposób dokonywania 

wpisów w tym rejestrze, 

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów, 

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji o 

wykreśleniu związku powiatów z rejestru związków powiatów 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatów oraz ogłaszania aktów i 

informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że 

rejestr związków powiatów powinien zawierać w szczególności nazwę związku 

powiatów i jego siedzibę, oznaczenie powiatów uczestniczących w związku oraz 

wskazanie zadań związku.> 

 

Art. 69. 

1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej 

"zgromadzeniem". 

[2. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w 

związku. Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu.] 

<2. Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu, z tym że w skład 

zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w 

związku.> 

 

<Art. 72a. 

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w 

indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć 

związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. Związek może być tworzony 

również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a oraz w art. 10a ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

2. Do związku powiatowo-gminnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związku 

powiatów, z tym że: 

1) w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiatowo-

gminnego powiaty i gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta 

jednego z powiatów albo wójt jednej z gmin upoważniony przez starostów i wójtów 

pozostałych powiatów i gmin; 

2) zasady reprezentacji jednostek w związku określa statut związku. 

 

Art. 72b. 

1. Rejestr związków powiatowo-gminnych prowadzi minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. Przepisy art. 68 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio. 
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2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb postępowania w sprawach: 

a) rejestracji związku powiatowo-gminnego, 

b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,  

c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-

gminnych, 

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego, 

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego, 

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru 

związków powiatowo-gminnych, 

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4, 

6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób 

dokonywania wpisów w tym rejestrze, 

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych, 

8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz 

informacji o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru związków 

powiatowo-gminnych 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania 

aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz 

uwzględniając, że rejestr związków powiatowo-gminnych powinien zawierać w 

szczególności nazwę związku powiatowo-gminnego i jego siedzibę, oznaczenie 

powiatów i gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku. 

 

Art. 72c. 

1. Do związku powiatów może przystąpić gmina. W takim przypadku następuje 

przekształcenie związku powiatów w związek powiatowo-gminny. 

2. Przekształcenie związku powiatów lub przekształcenie związku międzygminnego w 

związek powiatowo-gminny wymaga zmiany statutu związku w trybie i na zasadach 

dotyczących odpowiednio związku powiatów albo związku międzygminnego. 

3. Związek powiatowo-gminny z dniem ogłoszenia statutu wstępuje we wszystkie prawa i 

obowiązki przekształconego związku. 

4. Organy związku powiatowo-gminnego stają się organami właściwymi lub stronami 

wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych. 

5. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na związek, o którym 

mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub w rejestrach następuje na 

wniosek związku.> 
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[Art. 74. 

Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne z 

gminami.] 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2013 

r. poz. 596, z późn. zm.)  

 

<Art. 8c. 

Województwo może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, 

finansową i organizacyjną: 

1) wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, 

2) wojewódzkim instytucjom kultury, 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych wojewódzkim osobom prawnym 

utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 

z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa 

handlowego 

– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”. 

 

Art. 8d. 

1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd marszałkowski albo inna wojewódzka 

samorządowa jednostka organizacyjna, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”. 

2. Sejmik województwa w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w 

art. 8c pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 

obsługi. 

3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 8c pkt 2 i 3, mogą, na podstawie 

porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą, przystąpić do 

wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru zarządowi województwa. 

Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie. 

4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach 

wspólnej obsługi tej jednostki. 

5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz 

wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę 

obsługującą w ramach wspólnej obsługi. 
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Art. 8e. 

1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami 

publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu 

finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. 

2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości 

jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 8c pkt 1 i 2, są one przekazywane w 

całości. 

Art. 8f. 

Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do 

wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I 

NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 

232, poz. 1378)  

 

Art. 13. 

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 

  1)   akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji 

niezespolonej; 

  2)   akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz 

organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 

  [3)   statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;] 

<3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty 

związków powiatowo-gminnych;> 

  4)   akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez 

wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

  5)   wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego 

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu 

województwa, organ powiatu i organ gminy; 

  6)   porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a)  między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

  7)   uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy, powiatu i województwa; 

  8)   obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o 

rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 
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8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

jednostki samorządu terytorialnego; 

9)   statut urzędu wojewódzkiego; 

10)  inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak 

stanowią przepisy szczególne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. O PODATKU OD CZYNNOŚCI 

CYWILNOPRAWNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 626)  

 

Art. 1. 

1. Podatkowi podlegają: 

1)   następujące czynności cywilnoprawne: 

a)  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, 

b)  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, 

c)  (uchylona) 

d)  umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i 

ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, 

e)  umowy dożywocia, 

f)  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części 

dotyczącej spłat lub dopłat, 

g)  (uchylona) 

h)  ustanowienie hipoteki, 

i)  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej 

służebności, 

j)  umowy depozytu nieprawidłowego, 

k)  umowy spółki; 

2)   zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy 

opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4; 

3)   orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie 

same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. 

2. Przepisy ustawy o: 

1)   umowie spółki i jej zmianie - stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, 

statutów spółek i ich zmiany; 

2)   czynnościach cywilnoprawnych - stosuje się odpowiednio do przedmiotów 

opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3[.]<;> 

<3) umowie o dziale spadku oraz umowie o zniesieniu współwłasności – stosuje się 

odpowiednio do: 
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a) nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich 

części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność 

– w części spłat lub dopłat, 

b) odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich 

współwłaścicieli.> 

3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: 

[1)   przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość 

powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, 

pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika 

spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;] 

<1) przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość 

powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, 

dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do 

nieodpłatnego używania;> 

2)   przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze 

środków spółki oraz dopłaty; 

[3)   przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku 

spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;] 

<3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku 

spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;> 

4)   przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim: 

a)  rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie 

znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, 

b)  siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje 

się na terytorium państwa członkowskiego 

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. [Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich 

przedmiotem są:] 

<Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich 

przedmiotem są:> 

1)   rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe 

wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w 

przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<4a. Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych 

jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: 
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1)   w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki; 

2)   w przypadku spółki kapitałowej: 

a)  rzeczywisty ośrodek zarządzania albo 

b)  siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na 

terytorium innego państwa członkowskiego. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

 

Art. 2. 

Nie podlegają podatkowi: 

1)   czynności cywilnoprawne w sprawach: 

a)  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 

b)  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób 

odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla 

kombatantów, 

c)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i 

organów samorządu terytorialnego oraz referendum, 

d)  powszechnego obowiązku obrony, 

e)  zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, 

f)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, 

g)  podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o 

autostradach płatnych, 

h)  podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych, 

i)  (uchylona) 

j)  podlegających przepisom o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu; 

2)   umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zawieranej w 

związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska; 

2a)  umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa; 

[3)   umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym;] 

[4)   czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna 

ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: 

a)  opodatkowana podatkiem od towarów i usług, 

b)  zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 
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–  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo 

prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do 

domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego 

w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, 

–  (uchylone) 

–  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;] 

<4) czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: 

a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, 

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług 

z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: 

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej 

część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo 

do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych 

prawach, 

– umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;> 

5)   umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego 

stanowią towary: 

a)  wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, 

b)  objęte procedurą składu celnego; 

6)   umowy spółki i ich zmiany związane z: 

a)  łączeniem spółek kapitałowych, 

b)  przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, 

c)  wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: 

–  przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, 

–  udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już większość głosów. 

 

Art. 3. 

1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje: 

1)   z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej; 

<1a) z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki 

określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie 

jest znana w chwili zawarcia umowy;> 

2)   z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość 

prawną; 

2a)  z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy 

ustanowienia hipoteki; 

3)   z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego 

lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3; 
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4)   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - 

jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie 

powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej 

dokonania. 

2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania 

wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 

Art. 6. 

1. Podstawę opodatkowania stanowi: 

1)   przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 

2)   przy umowie zamiany: 

a)  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - 

różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, 

b)  w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od 

którego przypada wyższy podatek; 

3)   przy umowie darowizny - wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych 

przez obdarowanego; 

4)   przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego; 

5)   przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku - wartość rynkowa rzeczy 

lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub 

spadku; 

6)   przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz 

odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której 

ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione; 

[7)   przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość 

pożyczki albo depozytu;] 

<7) przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość 

pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków 

pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia 

umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych;> 

8)   przy umowie spółki: 

a)  przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość 

kapitału zakładowego, 

b)  przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo 

podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek 

spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, 

c)  przy dopłatach - kwota dopłat, 

d)  przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki, 
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e)  przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - 

roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% 

wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego 

używania, 

f)  przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej 

powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki 

kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia, 

g)  przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka 

zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby - wartość kapitału zakładowego; 

9)   (uchylony) 

10)  przy ustanowieniu hipoteki - kwota zabezpieczonej wierzytelności. 

2. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami 

majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów 

i ciężarów. 

3. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość 

określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości 

rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w 

terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie 

wartość według własnej, wstępnej oceny. 

4. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub 

podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej 

określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny 

rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z 

uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez 

podatnika, koszty opinii ponosi podatnik. 

5. Jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych, wymienionych w ust. 1 pkt 6, wynika prawo 

żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili 

zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. 

Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania 

prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności. 

6. W przypadku zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na czas nieokreślony, 

podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika: 

1)   wartość świadczeń za lat 10 albo 

2)   wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. 

7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 8 lit. e, na czas nieokreślony, 

przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zmiany umów wymienionych w ust. 1 pkt 6, podstawę opodatkowania 

stanowi: 

1)   przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę - wartość świadczeń ustalona 

według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6; 



- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   przy podwyższeniu wartości świadczeń - różnica wartości świadczeń według zasad 

przewidzianych w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6. 

9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się: 

1)   kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza 

za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona 

zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego; 

2)   opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą 

wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego; 

3)   opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o 

wpisach, o których mowa w pkt 2; 

4)   (uchylony) 

5)   (uchylony) 

6)   (uchylony) 

 

Art. 9. 

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: 

1)   sprzedaż walut obcych; 

[2)   przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z 

wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w 

drodze umów: 

a)  sprzedaży, 

b)  dożywocia, 

c)  o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 

d)  o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, 

e)  darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo 

zobowiązań darczyńcy, 

f)  zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami 

składowymi, 

g)  (uchylona) 

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania 

czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne 

lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy;] 

<2) sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i 

innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie 

utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa 

rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 

11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez 

nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc 

de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 

Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);> 

3)   sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 

a)  nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej, 

b)  nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 

nieruchomości zamiennej, 

c)  nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie 

przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska 

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że 

nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

4)   sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona: 

a)  w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 

lokalu, 

b)  w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo 

budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie 

umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych; 

5)   zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz 

wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw 

do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I 

grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

6)   sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł; 

7)   sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

8)   sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

9)   sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a)  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b)  dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c)  dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d)  dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 

ramach obrotu zorganizowanego 
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- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73); 

9a)  sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

9b)  zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. 

U. Nr 199, poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646); 

10)  pożyczki udzielane: 

a)  przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania 

pożyczek, 

b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w 

art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 

r. poz. 86 i 211), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej 

ustawy, pod warunkiem: 

[–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 

organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, 

–  udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek 

bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową lub przekazem pocztowym,] 

<– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania 

czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu 

notarialnego, 

– udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem 

przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym,> 

c)  na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 

wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w 

przepisach o podatku od spadków i darowizn, 

d)  na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa 

w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego 

podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat 

kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., 

e)  z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych 

kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

f)  z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, 

g)  (uchylona) 

h)  (uchylona) 

i)  przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej; 

11)  umowy spółki i ich zmiany: 
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a)  związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 

kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska 

albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany, 

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 

wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce 

kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do 

spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska, 

c)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą 

obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, 

pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po 

jego obniżeniu, 

d)  jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami 

morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub 

akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka 

samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej 

spółce; 

12)  (uchylony) 

13)  ustanowienie hipoteki: 

a)  na morskich statkach handlowych i rybackich, 

b)  na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych 

organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 

c)  na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie 

lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 

mieszkaniowych, 

e)  na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych 

w drodze ustawy; 

14)  (uchylony) 

15)  sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1090) - do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa 

do rekompensaty; 
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16)  zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410), na rzecz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. 

 

Art. 10. 

1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie 

podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i 

wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 

wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. 

2. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie 

aktu notarialnego. 

3. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego 

zapłacenia podatku. 

3a. Płatnicy są obowiązani: 

1)   prowadzić rejestr podatku; 

[2)   wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu 

na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości 

pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z 

informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom; 

3)   przekazywać, w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwemu 

ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących 

czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.] 

<2) wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze 

względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie 

elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez 

płatnika, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom; 

3) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu 

właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej 

albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub 

dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 2.> 

3b. (uchylony) 

<3c. Płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej winy w 

niepobraniu tego podatku.> 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3a pkt 2, oraz szczegółowy zakres 

zawartych w nich danych, a w szczególności: 

a)  w deklaracji, o której mowa w ust. 1 - datę i miejsce dokonania czynności 

cywilnoprawnej, dane podatnika, zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności, 

miejsce jego położenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę 
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opodatkowania, odliczenia od podstawy opodatkowania, stawkę podatku, kwotę 

należnego podatku, 

b)  w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2 - dane płatnika, kwotę podatku 

pobranego w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki 

kapitałowej i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku 

oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

c)  sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika 

należnego poszczególnym gminom, 

2)   szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem 

podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru 

podatku 

- uwzględniając konieczność wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz 

zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również prawidłowy sposób poboru 

podatku przez płatników.] 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem 

podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść 

rejestru podatku, 

2) zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2, 

3) zakres informacji, o której mowa w ust. 3a pkt 3, oraz sposób jej przekazywania, 

4) wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 

– uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania 

podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia, jak również 

prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji 

przekazywanych organowi podatkowemu.> 

 

Art. 11. 

1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli: 

1)   uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna); 

2)   nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności 

cywilnoprawnej; 

3)   (uchylony) 

<3a) spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość 

kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej 

niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem 

zapłaconym i podatkiem należnym;> 

[4)   podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane 

w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między 

podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w 

rejestrze przedsiębiorców;] 

<4) podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub 

zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części 
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stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od 

podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;> 

5)   nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 

2. Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony. 

 

Art. 12. 

1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest: 

[1)   od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do 

lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z 

przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w 

małym domu mieszkalnym lub prawa użytkowania wieczystego - naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości; 

2)   od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 

1, oraz od pozostałych umów - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika, a w przypadku gdy obowiązek 

zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów;] 

<1) od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz 

wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa do miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym lub prawa użytkowania wieczystego – naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości; 

2) od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione 

w pkt 1, oraz od pozostałych umów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a w przypadku gdy 

obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z 

tych podmiotów;> 

<2a) od ustanowienia hipoteki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie woli o 

ustanowieniu tego prawa, a w przypadku gdy oświadczenie woli składane jest 

przez kilka podmiotów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów;> 

3)   od umowy spółki - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę 

spółki. 

4)   (uchylony) 

[2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o którym 

mowa w ust. 1 - właściwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzędu 

Skarbowego Warszawa-Śródmieście.] 
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<2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o 

którym mowa w ust. 1 i 3 – właściwym organem podatkowym jest naczelnik 

Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.> 

3. [W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany:] <Organem 

podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności 

cywilnoprawnych od umów zamiany:> 

[1)   których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw 

majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, organem podatkowym właściwym do 

ustalenia wartości nieruchomości lub prawa majątkowego jest naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a do określenia 

wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych - naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość 

jest wyższa;] 

<1) których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw 

majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 1, jest naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego 

wartość jest wyższa, a do określenia wartości nieruchomości lub prawa 

majątkowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce 

położenia nieruchomości;> 

<1a) których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych 

wymienionych w ust. 1 pkt 1 i innych rzeczy lub praw majątkowych, w tym rzeczy 

położonych za granicą i praw tam wykonywanych, jest naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na położenie nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

[2)   w pozostałych przypadkach - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednej ze stron.] 

<2) w pozostałych przypadkach jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednej ze stron.> 

4. (uchylony) 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. O REFERENDUM LOKALNYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 706 oraz z 2014 r. poz. 1871)  

 

Art. 14. 

1. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, inicjator 

przeprowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania 

organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć 

inicjatywę w tej sprawie. 
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2. Podpisy zbiera się na kartach, z których każda zawiera informacje o przedmiocie 

zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać. Karta zawiera 

również: 

1)   nazwiska i imiona członków grupy oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 

pełnomocnika, jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli; 

2)   nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji 

społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika, jeżeli inicjatorem 

referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna. 

3. Podpisy popierające wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum z inicjatywy 

mieszkańców można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie 

jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów. 

[4. Mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie 

referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny 

PESEL. Dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. Wycofanie udzielonego poparcia 

jest bezskuteczne.] 

<4. Mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o 

przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te potwierdza 

własnoręcznym podpisem. Wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne.> 

 

<Art. 14a. 

1. W przypadku niezłożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, jego inicjator 

dokonuje protokolarnego zniszczenia kart. 

2. Zniszczenie kart powinno nastąpić nie później niż po 3 dniach od upływu terminu, o 

którym mowa w art. 14 ust. 1. 

3. Protokół potwierdzający zniszczenie kart inicjator referendum niezwłocznie 

przekazuje radzie jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum w 

sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego – komisarzowi wyborczemu.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)  

 

Art. 402. 

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 

wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których 

mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków 

na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, 

wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w 
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terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki 

bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone 

o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 

egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 

1b. (utracił moc). 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na 

rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, 

pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody 

budżetu państwa. 

2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy wpływów z opłat, o których mowa w art. 401 ust. 1, pomniejsza je 

o: 

1)   3% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 

2)   1,5% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. 

2b. Kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza się na: 

1)   tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 

2)   zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są 

przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy - Ordynacja 

podatkowa. 

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód 

budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

[5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód 

budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.] 

<5. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar, o których mowa w 

art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 627, 628 i 842), stanowią w całości dochód budżetu gminy, z wyjątkiem wpływów 

z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód 

budżetu powiatu, oraz wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez marszałka 

województwa, które stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% – 

wojewódzkiego funduszu.> 

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% 

dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są 

składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej 

niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych 

powiatów i gmin. 
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7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6, 

stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu. 

8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 

przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego 

miesiąca po upływie każdego kwartału. 

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

(ustęp 9 – 14 uchylone). 

15. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

16. (utracił moc). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O PODATKU LEŚNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

465)  

 

Art. 2. 

1. Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

1)   właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   posiadaczami samoistnymi lasów; 

3)   użytkownikami wieczystymi lasów; 

4)   posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami 

Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 4, ciąży odpowiednio na 

jednostkach organizacyjnych [Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa] <Agencji 

Nieruchomości Rolnych> i Lasów Państwowych. 

3. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym. 
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4. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, 

stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek 

podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. 

 

Art. 4. 

1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość 

pieniężną 0,220 m
3
 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług. 

[3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.] 

<3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka 

podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.> 

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, 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. 

5. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w 

ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. 

 

Art. 6. 

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

2. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, 

właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na 

formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o 

zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4. 

3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek 

jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w 

terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

<3a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych 

na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie 

krajowym listowej ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą 

postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili 

wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) stosuje się 

odpowiednio.> 
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4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w art. 5 ust. 4, organ 

podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne [Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa] <Agencji Nieruchomości Rolnych> są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze 

względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 

5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za 

poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. 

6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa 

w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 

przepisów ustawy. 

7. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

<7a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.> 

8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób 

wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 

1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. 

10. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

11. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 10, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 
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2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o lasach i deklaracjach na podatek leśny oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek leśny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie elektronicznym, 

w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i znakowania czasem. 

12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o lasach lub deklaracji na 

podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

<Art. 6a. 

1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku 

leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego 

dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, 

wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego 

zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie 

płatniczym). Przepisy art. 6 ust. 3a i 7a stosuje się odpowiednio. 

2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących 

współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych 

ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na 

któregokolwiek ze współwłaścicieli lub posiadaczy.> 

 

Art. 7. 

1. Zwalnia się od podatku leśnego: 

1)   lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; 

2)   lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; 

3)   użytki ekologiczne. 

2. Od podatku leśnego zwalnia się również: 

1)   uczelnie; 

2)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz 

prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową; 

3)   instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

4)   prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych 

w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 

aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego 

zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów 

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady 

aktywności zawodowej; 

5)   instytuty badawcze; 

6)   przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach 

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i 

prac rozwojowych. 

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom 

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą 

zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów. 

[6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis, 

o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 

sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 

28.12.2006).] 

<6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de 

minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)  

 

Art. 4. 

1. Źródłami dochodów własnych gminy są: 

1)   wpływy z podatków: 

a)  od nieruchomości, 

b)  rolnego, 

c)  leśnego, 

d)  od środków transportowych, 

e)  dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

f)  (uchylona) 

g)  od spadków i darowizn, 

h)  od czynności cywilnoprawnych; 

2)   wpływy z opłat: 
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a)  skarbowej, 

b)  targowej, 

c)  miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, 

d)  (uchylona) 

[e)  eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),] 

<e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),> 

f)  innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

3)   dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych 

zakładów budżetowych; 

4)   dochody z majątku gminy; 

5)   spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 

6)   dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 

7)   5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej; 

8)   odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej; 

9)   odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; 

10)  odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o 

ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

11)  dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 

12)  inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z 

zastrzeżeniem art. 89. 

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od 

podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. 

 

Art. 41. 

1. Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych 

uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego 

po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów 

procentowych. 

<1a. Dla gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, w drodze zgodnych uchwał, dla 

której dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższy od dochodu z tytułu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich gmin w kraju w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
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osób fizycznych, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 

stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzje o połączeniu, jest 

zwiększony o wskaźnik Zg, wyrażony wzorem: 

Zg = 5 punktów procentowych x ŚPg/Śg,  

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

ŚPg – iloraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

dla wszystkich gmin i miast na prawach powiatu w części gminnej w kraju oraz 

wszystkich mieszkańców kraju, 

Śg – iloraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 

nowej gminie oraz liczby mieszkańców tej gminy. 

1b. Wartości oznaczone symbolami ŚPg oraz Śg oblicza się na podstawie danych za rok 

poprzedzający rok, w którym podjęto uchwały.> 

2. Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej powiatów, w drodze 

zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, określony w art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć 

punktów procentowych. 

2a. Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów, w drodze zgodnych uchwał, 

dla którego dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niższy od dochodu z tytułu udziału w 

podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich powiatów w kraju w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy 

od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzje o 

połączeniu, jest zwiększony o wskaźnik Zp, wyrażony wzorem: 

Zp = 5 punktów procentowych x ŚPp/Śp,  

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

ŚPp – iloraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 

dla wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w kraju oraz wszystkich 

mieszkańców kraju, 

Śp – iloraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 

nowym powiecie oraz liczby mieszkańców tego powiatu. 

2b. Wartości oznaczone symbolami ŚPp oraz Śp oblicza się na podstawie danych za rok 

poprzedzający rok, w którym podjęto uchwały.> 

[3. Dochody z tytułu zwiększonych udziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się do 

dochodów podatkowych w rozumieniu niniejszej ustawy.] 

<3. Dochodów z tytułu zwiększonych udziałów, o których mowa w ust. 1–2a, nie zalicza 

się do dochodów podatkowych w rozumieniu ustawy.> 
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USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)  

 

<Art. 111a. 

1. Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie 

jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek 

pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w 

ramach tego ośrodka. 

2. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia obowiązana jest spełniać 

obowiązujące wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas 

działalnością realizowaną w połączonych jednostkach. 

3. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce 

powstałej w wyniku połączenia – z wyłączeniem osoby kierującej jednostką – 

odpowiedzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych 

jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk.> 

 

<Art. 112a. 

Powiat może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli 

połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej działają w ramach tego centrum.> 

 

<Art. 113a. 

Samorząd województwa może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej 

przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego 

obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje regionalny ośrodek polityki społecznej, inne 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka. 

 

Art. 113b. 

Do jednostek powstałych w wyniku połączenia, o których mowa w art. 112a i art. 113a, 

stosuje się przepisy art. 111a ust. 2 i 3.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1 – 20 pominięto)    

[21)  tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 

związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub 
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miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności 

parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i 

zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym 

fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i 

przemysłowym;] 

<21) tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami 

funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a 

w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie 

zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, 

lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;> 

22)  udostępnianie - umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 

niektórych ich obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych; 

23)  walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz 

związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły 

przyrody lub działalność człowieka; 

24)  właściwy stan ochrony gatunku - sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej się 

przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie 

kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, 

przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest 

trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie 

zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 

odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku istnieje i 

prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

25)  właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - sumę oddziaływań na siedlisko 

przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości 

wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych 

gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego 

zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary 

zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, 

struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją i 

prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się we 

właściwym stanie ochrony; 

26)  wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na obszar 

objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub 

rekreacyjnym; 

<26a) drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo 

zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek 

okresie podczas rozwoju rośliny; 

26b) krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych 

zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem; 
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26c) wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników 

naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 

lub katastrofy budowlanej; 

26d) złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy 

złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w 

ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej; 

26e) żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych 

drzewa lub krzewu.> 

[27)  zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub 

krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), wraz z terenem, na którym 

występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele 

ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe;] 

<27) zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz 

z 2015 r. poz. 349) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi 

składnikami szaty roślinnej tego terenu;> 

<27a) plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, 

założoną w celu produkcyjnym;> 

28)  zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech 

fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej 

przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający 

z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów lub obiektów 

podlegających ochronie prawnej; 

29)  zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, 

chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, 

walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z 

przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami 

obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. 

 

Art. 17. 

1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

2)   umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

4)   pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

6)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7)   budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; 

9)   likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

10)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

11)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

12)  utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

13)  organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

14)  używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1)   wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 

2)   wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

3)   prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

4)   realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

647, z późn. zm.), zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 

środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. 

<3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w 

obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.> 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, 

jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na 

wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, 
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promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz 

wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku Krajobrazowego. 

 

Art. 24. 

1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1)   zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 

rybacką i łowiecką; 

2)   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

3)   likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4)   wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5)   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

6)   dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

7)   likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

8)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

9)   lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1)   wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2)   prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

3)   realizacji inwestycji celu publicznego. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania 

na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu. 
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<4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w 

obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.> 

 

[Art. 79. 

Zadrzewienia mogą być zakładane poza obszarami o zwartej zabudowie za zgodą właściciela 

gruntu.] 

 

[Art. 82. 

1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 

terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom. 

1a. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą 

obejmować wyłącznie: 

1)   usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 

2)   kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 

3)   utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. 

2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w 

sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 2, a także warunki 

ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków 

utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.] 

 

[Art. 83. 

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 

i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

na wniosek: 

1)   posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości; 

2)   właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa 

lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

1a. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w 

przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości. 

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z 

wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 
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2b. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie zezwolenia. 

2c. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem 

dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. 

3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia 

drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich 

innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 

krzewów. 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 

albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

2)   tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku 

właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

3)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

4)   obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

5)   przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 

6)   przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

7)   wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

8)   rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 

nieruchomości. 

5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną 

krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania 

zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska. 

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów: 

1)   w lasach; 

2)   owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach 

nieobjętych ochroną krajobrazową; 

3)   na plantacjach drzew i krzewów; 

4)   których wiek nie przekracza 10 lat; 

5)   usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

6)   (uchylony); 

7)   usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między 

linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 

wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i 

terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8)   które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają 

eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp 

śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 
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9)   stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego 

organu; 

10)  usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane 

z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

7. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela 

nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania 

wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie 

przysługuje od właściciela urządzeń. 

8. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w 

drodze umowy stron. 

9. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub 

krzewów, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.] 

 

<Art. 83. 

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 

zezwolenia wydanego na wniosek: 

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; 

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych 

urządzeń. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w 

przypadku wniosku złożonego przez: 

1) spółdzielnię mieszkaniową; 

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd 

nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); 

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 

3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana 

także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o 

którym mowa w ust. 2. 

4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków 

spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz 

osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o 

zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 

wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być 
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złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie 

uwag.> 

 

<Art. 83a. 

1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia 

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – 

wojewódzki konserwator zabytków. 

2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem 

obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną 

krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po 

uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 

4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, niezwłocznie 

przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym 

dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. 

5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor 

ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.  

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 2 i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, 

uznaje się za uzgodnienie zezwolenia. 

7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub 

krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Art. 83b. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 

albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo 

oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 

§ 1 Kodeksu cywilnego; 

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o 

udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; 

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej 

wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 
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6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz 

wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w 

przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub 

krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

9) projekt planu: 

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w 

liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie 

mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację 

przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub 

b) przesadzenia drzewa lub krzewu 

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub 

odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich 

wykonania; 

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na 

obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego 

wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz 

postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego 

przedsięwzięcie; 

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające 

zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 

12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

Art. 83c. 

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego 

wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków 

chronionych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie 

zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu 

przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych 

gatunków.  

3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od 

określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub 

krzewu. 

4. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od 

wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność 

miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub 

krzewu: 

1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz 

funkcje, jakie pełnią w ekosystemie; 

2) wartość kulturową; 

3) walory krajobrazowe; 

4) lokalizację. 

5. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od 

przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w szczególności dostępność 

miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu: 

1) rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość; 

2) kształt systemu korzeniowego; 

3) kondycję; 

4) długość okresu przygotowania go do przesadzenia. 

 

Art. 83d. 

1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) miejsce usunięcia drzewa lub krzewu; 

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 

4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej 

wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 

5) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 

6) wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu; 

7) termin usunięcia drzewa lub krzewu. 

2. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 

wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo: 

1) miejsce nasadzeń; 

2) liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów; 

3) minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów; 

4) gatunek lub odmianę drzew lub krzewów; 
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5) termin wykonania nasadzeń; 

6) termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń. 

3. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 

przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to określa dodatkowo: 

1) miejsce, na które zostanie przesadzone drzewo lub krzew; 

2) termin przesadzenia drzewa lub krzewu; 

3) termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu. 

4. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 

wykonania nasadzeń zastępczych bądź od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, 

zezwolenie to może określać dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub 

przesadzenia drzewa lub krzewu. 

5. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej 

uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na 

usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania 

pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub 

krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji 

liniowych celu publicznego. 

6. W zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ uwzględnia warunki określone 

w decyzji, postanowieniu oraz zezwoleniu, o których mowa odpowiednio w art. 83b 

ust. 1 pkt 10 i 11. 

Art. 83e. 

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, następuje za 

odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na 

nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela 

urządzeń. 

2. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie 

następuje w drodze umowy stron. 

3. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia 

drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich 

usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie 

nieruchomości. 

Art. 83f. 

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: 

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną 

pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z 

wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
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a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów 

botanicznych lub zoologicznych; 

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z 

obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 

naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału 

przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości 

mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a 

także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na 

torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie 

decyzji właściwego organu; 

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze 

względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych; 

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową; 

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony 

lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony 

parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000; 

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub 

inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie 

nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; 

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 

zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe 

jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie 

gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do 

wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że 

drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; 
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15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w 

tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują 

do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 

informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub 

powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną 

przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. 

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole 

podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia 

drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz 

dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.> 

 

[Art. 84. 

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. 

2. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów. 

3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub 

posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. 

4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 

3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli 

zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami 

lub krzewami. 

5. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po 

upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z 

przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za 

usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i 

pobierania opłat. 

5a. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w 

okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest 

obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew. 

6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza 

się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, 

w granicach pasa drogowego. 

 

Art. 85. 

1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz 

rodzaju i gatunku drzewa. 

2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm: 

1)   270 zł - przy obwodzie do 25 cm; 

2)   410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm; 
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3)   640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm; 

4)   1.000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm; 

5)   1.500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm; 

6)   2.100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm; 

7)   2.700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm; 

8)   3.500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm. 

3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako 

odrębne drzewo. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, 

2)   współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia 

- kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków 

drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew. 

5. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala 

się w wysokości 200 zł. 

6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni 

są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 

i ust. 5. 

7. Stawki, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego 

roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, 

ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", wysokość stawek, o których mowa w ust. 7 i art. 89 ust. 8. 

 

Art. 86. 

1. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 

1)   na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

2)   na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3)   jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

4)   które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych 

lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

5)   które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo 

bezpieczeństwu żeglugi; 

6)   w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 

7)   które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; 

8)   z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z 

zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; 
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9)   które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od 

posiadacza nieruchomości; 

10)  topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, 

nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie 

wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

11)  jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

12)  z grobli stawów rybnych; 

13)  jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 

wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów 

wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i 

utrzymania tych urządzeń. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.] 

 

<Art. 84. 

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. 

2. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez 

organ właściwy do wydania tego zezwolenia. 

3. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia 

wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub 

krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania 

zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia 

upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie 

nasadzeń zastępczych. 

4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po 

upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn 

niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za 

usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. 

5. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie 

zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn 

zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób 

proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały 

żywotności. 

6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być wydane przed upływem 

okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub 

krzewy nie zachowały żywotności przed upływem tego okresu. 

7. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub 

części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona 

opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni 

krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem. 

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 wydaje organ właściwy do 

wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. 
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Art. 85. 

1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość 

poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących 

stawki w zależności od lokalizacji drzewa. 

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm: 

1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o 

największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni; 

2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony 

bezpośrednio poniżej korony drzewa. 

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra 

kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących 

stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. 

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni 

rzutu poziomego krzewu. 

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu 

pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 

1) 97,88 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm; 

2) 342,56 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm; 

3) 648,42 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm; 

4) 763,77 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm; 

5) 681,63 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm; 

6) 542,26 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm; 

7) 376,07 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm. 

6. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami 

ustala się w wysokości 249,79 zł. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu 

pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, 

2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu 

– kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i 

gatunków drzew, zróżnicowanymi warunkami wzrostu poszczególnych drzew i 

krzewów oraz funkcjami pełnionymi przez drzewa i krzewy. 

8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie ust. 7 pkt 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o 

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego 

roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 

8. 
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Art. 86. 

1. Nie nalicza się opłat za usunięcie: 

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 

2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na 

cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew 

rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w 

istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których 

mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub 

kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; 

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii 

kolejowych; 

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 

a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub 

do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu; 

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów 

nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego 

z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na 

terenach zieleni; 

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z 

przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 

cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w 

najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; 

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i 

grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych; 

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem 

koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych 

służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w 

zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń; 
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15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących 

obronności państwa. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo 

wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew 

nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym 

zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed 

upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ 

właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie 

w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 

oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.  

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie 

z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art. 87. 

1. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 84 ust. 1, przedawnia się z upływem 5 

lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty. 

[2. Nie można wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty, jeżeli od końca roku, w 

którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło 5 lat.] 

[3. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca 

wysokość opłaty stała się ostateczna.] 

<3. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na 

usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzje, o których mowa w art. 84 ust. 5 i 7, stały 

się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu został wskazany 

początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, uiszczenie opłaty następuje w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.> 

4. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 

odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

5. Opłaty nieuiszczone w terminie, o którym mowa w ust. 3, podlegają wraz z odsetkami za 

zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

[6. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, 

stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na 

okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. 

7. Decyzje w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności 

podejmuje organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.] 

<6. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie 

drzewa lub krzewu albo decyzja, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7, stały się 

ostateczne, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na 

okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna 

wnioskodawcy. 
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7. Decyzję w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności 

wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.> 

8. Jeżeli zaległości płatności rat wyniosą równowartość trzech kolejnych rat, uiszczenie opłaty 

staje się wymagane w całości. 

 

<Art. 87a. 

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 

korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 

przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 

chyba że mają na celu: 

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w 

tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia 

takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w 

którym wykonano zabieg. 

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w 

całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 

uszkodzenie drzewa. 

5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w 

całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi 

zniszczenie drzewa. 

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 

zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. 

 

Art. 87b. 

1. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być 

stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 1, oraz 

warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich 

warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.> 
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[Art. 88. 

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: 

1)   zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 

urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy 

dla roślinności; 

2)   usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; 

3)   zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym 

wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. 

2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca 

wysokość kary stała się ostateczna. 

3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3 lat, jeżeli 

stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz 

możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania 

w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. 

4. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po 

stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa. 

5. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony 

drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały 

żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. 

6. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz 

nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni. 

7. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której 

mowa w ust. 1, stała się ostateczna, karę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 

lat. 

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3-7, podejmuje wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta. 

 

Art. 89. 

1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w wysokości 

trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o 

których mowa w art. 85 ust. 4-6. 

2. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa 

jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia 

administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku 

postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. 

3. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest 

niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej 

ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. 

4. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni zniszczonych lub usuniętych bez zezwolenia krzewów 

nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na 

podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego. 
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5. Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą: 

1)   dla trawników - 46 zł; 

2)   dla kwietników - 395 zł. 

6. Kary ustalone, nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za 

zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

7. Kary nie uiszcza się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin jej 

wniesienia. 

8. Stawki kar, o których mowa w ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku 

waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, tryb nakładania 

administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1, kierując się potrzebą 

przeciwdziałania niszczeniu terenów zieleni, drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew i 

krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

 

Art. 90. 

Czynności, o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością 

gminy, wykonuje starosta.] 

 

<Art. 88. 

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: 

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; 

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości; 

3) zniszczenie drzewa lub krzewu; 

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo 

właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny 

podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. 

3. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie 

wymierzenia kary stała się ostateczna. 

4. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt 3 odracza się na okres 5 

lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego 

żywotności. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar 

wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary. 

6. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu 

płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa 

lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od 

podmiotu ukaranego. 
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7. W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od 

dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę 

uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z 

przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego. 

8. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu 

kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął 

termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie 

dłuższy niż 5 lat. 

9. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 6–8, wydaje wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta. 

10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1. 

 

Art. 89. 

1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, ustala się w 

wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 

84 ust. 1. 

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, ustala się w 

wysokości opłaty za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej 

przez 0,6. 

3. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest 

niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia 

administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w 

toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. 

4. Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu 

braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, 

przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%. 

5. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest 

niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na 

podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego. 

6. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nie rokującego szansy 

na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża 

się o 50%. 

7. W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia 

drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza 

się administracyjnej kary pieniężnej. 

8. Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają 

wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 

przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat 

od końca roku, w którym upłynął termin płatności. 

10. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary 

pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w 
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którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 

5 lat. 

11. Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom 

fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy 

osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku 

utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego 

członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w danym roku. 

 

Art. 90. 

1. Czynności, o których mowa w art. 83–89, w zakresie, w jakim są one wykonywane 

przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości 

będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu 

wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta. 

2. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o 

których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.> 

 

Art. 104. 

1. Pracownikom Służby Parku Narodowego przysługuje: 

1)   bezpłatne umundurowanie, które noszą przy wykonywaniu czynności służbowych; 

2)   bezpłatne mieszkanie, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy są związane z 

koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. 

(ustępy 2-18 pominięto) 

 [19. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla 

pracowników Służb Parków Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory 

umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym odpowiedni 

wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór przedmiotów 

uzupełniających mundury, wzór orła umieszczanego na czapkach, a także okresy 

użytkowania części umundurowania, kierując się potrzebą zapewnienia pracownikom 

Służb Parków Narodowych odpowiednich warunków do wykonywania zadań 

wymagających przebywania w terenie w różnych porach roku oraz potrzebą rozróżnienia 

cech umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.] 

<19. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla 

pracowników Służb Parków Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory 

umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym 

odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór 

przedmiotów uzupełniających mundury oraz wzór orła umieszczanego na czapkach, 

kierując się potrzebą zapewnienia pracownikom Służb Parków Narodowych 

odpowiednich warunków do wykonywania zadań wymagających przebywania w 

terenie w różnych porach roku oraz potrzebą rozróżnienia cech umundurowania 

pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.> 
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Art. 114. 

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska gromadzi dokumentację dotyczącą zasobów, 

tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych 

tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich 

siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, położonych w całości lub w części na obszarze 

jego działania. 

[3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6-9, 

przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej 

utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy 

ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego 

rejestru form ochrony przyrody.] 

<3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 

i 4 oraz 6–9, przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 

dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub 

ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje 

wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.> 

 

Art. 118b. 

Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do: 

1)   działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; 

2)   rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, prowadzonych 

zgodnie z zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub zarządzeniem, 

wydanym na podstawie art. 56a; 

3)   usuwania drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z 

decyzją wydaną na podstawie art. 88l ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne; 

4)   działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

obejmujących: 

a)  wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w 

terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, 

b)  usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód 

powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, poza obszarami 

Natura 2000, w których przedmiotem ochrony jest siedlisko przyrodnicze nizinne i 
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podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26, 

[c)  usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 

powierzchniowych, których wiek nie przekracza 10 lat,] 

<c)  usuwanie drzew, których obwód pnia nie przekracza wielkości, o której mowa w 

art. 83f ust. 1 pkt 3, i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, porastających 

dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,> 

d)  zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich 

zabudowę biologiczną, realizowane w terminie do 2 lat od momentu ich powstania, 

e)  udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniających swobodny przepływ wód, 

f)  remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli 

regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli lub urządzeń wodnych. 

 

Art. 124. 

<1.> Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

<2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających 

z: 

1) zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody; 

2) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.> 

 

Art. 131. 

Kto: 

1)   prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków 

podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, nie 

posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność 

pochodzenia zwierzęcia, 

1a)  chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b 

przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54, 

2)   bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, ogród 

zoologiczny lub ośrodek, 

3)   przeprowadzając likwidację ogrodu zoologicznego lub ośrodka nie zapewni 

przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom 

biologicznym, 

4)   narusza zakazy dotyczące zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, o których 

mowa w art. 73 ust. 1, 

4a)  nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzęcia z gatunku, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 120 ust. 2, 
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5)   bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu 

zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta gatunków zagrożonych 

wyginięciem, 

[6)   wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów 

na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący drzewom lub 

krzewom,] 

7)   stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób 

znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, 

8)  prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1, bez 

dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu, o której 

mowa w art. 118 ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania lub wbrew warunkom decyzji o 

warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, w przypadku nałożenia 

obowiązku jej uzyskania. 

9)   wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym środowisku rośliny, 

zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, 

10)  bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju, przetrzymuje, prowadzi 

hodowlę, rozmnaża lub sprzedaje na terenie kraju rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 

rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, 

11)  nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, 

12)  wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 

lub szuwary, 

13)  wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy 

siedliska roślin, zwierząt lub grzybów' 

14)  bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt 

lub grzybów objętych ochroną gatunkową 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)  

 

Art. 95. 

1. Nie pobiera się opłat od wniosku: 

1)   o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; 

2)   o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o 

przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 
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pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

3)   o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o 

zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; 

4)   będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism 

składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy 

albo nałożonego przez ten sąd; 

5)   o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; 

6)   o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie 

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 83); 

7)   o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i 

związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku 

publicznego[.] <;> 

<8) wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze 

wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego.> 

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 

22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w 

czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 

1955). 

2. Nie pobiera się opłat od: 

1)   zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od 

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 

2)   zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości 

wydatków; 

3)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów 

sądowych; 

4)   skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia 

adwokata lub radcy prawnego. 

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

4. Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73)  

 

Art. 132. 

1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu: 

1)   za inwestora uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z 

usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z 

wyłączeniem: 

(lit. a – j pominięto) 

 [k)  gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów i województw,] 

<k) gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, związków powiatowo-

gminnych i województw,> 

(lit. l – t pominięto) 

2)   za środki pieniężne inwestorów uważa się środki pieniężne zapisane na rachunkach 

pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom od domu maklerskiego z 

tytułu świadczonych na ich rzecz usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem należności przedawnionych; 

3)   za dom maklerski uważa się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską 

albo bank powierniczy; 

4)   przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu 

maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do 

reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6; 

5)   przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie 

się również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o 

którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6. 

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do oddziałów zagranicznych osób 

prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1, o ile nie są uczestnikami systemu 

rekompensat obowiązującego w państwie ich siedziby lub system rekompensat w państwie 

siedziby nie zapewnia odszkodowań w wysokości określonej w ustawie. 

3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe i 

inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez te banki. 
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USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O 

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)  

 

Art. 21. 

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 

się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

(punkty 1-23 pominięto) 

24)  z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o: 

a)  projektach planów ochrony i o projektach planów zadań ochronnych tworzonych dla 

form ochrony przyrody, 

b)  wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynności podlegające 

zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 i 2 tej ustawy, 

c)  zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do 

gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii 

Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, 

d)  świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, o 

których mowa w lit. c, pochodzących z uprawy, 

e)  zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub 

ośrodka rehabilitacji zwierząt, 

[f)  wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów, 

g)  decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: 

–  zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w 

sposób szkodliwy dla roślinności, 

–  usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 

–  zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym 

wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych,] 

<f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub 

krzewu, 

g) decyzjach o wymiarze kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 tej ustawy,> 

h)  zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, 

rozmnażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 

zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym; 

( punkty 25 – 36 pominięto)    

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1202)  

 

[Art. 43a. 

Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego pracownicy samorządowi 

dotychczasowych urzędów gmin, starostw powiatowych lub urzędów marszałkowskich stają 

się pracownikami urzędu nowej jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 43b 

i art. 43c.] 

 

<Art. 43a. 

Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego powstałej w wyniku 

połączenia pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów jednostek samorządu 

terytorialnego stają się pracownikami samorządowymi urzędu nowej jednostki 

samorządu terytorialnego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE TERMINALU 

REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1501)  

 

[Art. 16. 

1. W pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu wojewoda zezwala, w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na 

nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83 

ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie 

terminalu nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 84-89 tej ustawy. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera: 

1)   inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na 

usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu 

pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego 

sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy; 

2)   plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w 

którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów, 

wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz informacje dotyczące 

planowanego zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami. 

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu nałożyć 

obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na 
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usunięcie lub zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż 

liczba usuwanych drzew lub krzewów.] 

 

<Art. 16. 

1. W pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu wojewoda zezwala, w 

zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów 

znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew 

lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje się przepisów 

rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 

84–89 tej ustawy. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać: 

1) inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, 

na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, 

obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i 

dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i 

krzewy; 

2) plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych 

drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz 

planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu nałożyć 

obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych 

zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.)  

 

Art. 53. 

[1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem jednostki", 

jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 4.] 

<1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej „kierownikiem 

jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z 

zastrzeżeniem ust. 5.> 
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2. Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki 

finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być 

potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania 

w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. 

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może, w drodze zarządzenia, powierzyć 

określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej jednostki podległej temu 

ministrowi, mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kierownikowi 

innej jednostki podległej temu ministrowi. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Kierownik jednostki, któremu powierzono zgodnie z ust. 3 określone obowiązki w zakresie 

gospodarki finansowej innej jednostki, jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową tej 

jednostki w zakresie powierzonych obowiązków. 

<5. Kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 6b 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595, z późn. zm.) albo art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), jest 

odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość 

jednostki obsługiwanej, o której mowa w art. 10a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym albo art. 8c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą, o której 

mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6b 

ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 8d ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa albo porozumieniem, o 

którym mowa w art. 10b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i 

art. 8d ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Przepis 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 54. 

1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym 

księgowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i 

odpowiedzialność w zakresie: 

1)   prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2)   wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3)   dokonywania wstępnej kontroli: 

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych. 

2. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która: 

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 



- 134 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że 

odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od 

posiadania obywatelstwa polskiego; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania obowiązków głównego księgowego; 

5)   spełnia jeden z poniższych warunków: 

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia 

podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co 

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

<2a. Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym i art. 8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa, jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych 

zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów 

publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 2, w jednostce 

obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.> 

3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 

1 pkt 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie 

podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika 

właściwego rzeczowo, oznacza, że: 

1)   nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników 

oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem; 

2)   nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i 

prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji; 

3)   zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 

4. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3, 

zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia 

nieprawidłowości odmawia jego podpisania. 

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia 

pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację 

zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. 
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6. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji, 

niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta części budżetowej, a w 

przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3, 4, 

10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego - 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestionowanej 

operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub 

marszałek województwa, zawiadamia on organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową. 

7. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo: 

1)   żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie 

ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do 

wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 

2)   wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być 

wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do 

zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji 

kosztów i sprawozdawczości finansowej. 

8. Przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do głównego 

księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika 

(głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). 

9. Głównym księgowym placówki zagranicznej podległej ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 1-4, 

posiada wykształcenie średnie oraz ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs 

administracyjno-finansowy organizowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw zagranicznych. 

<10. Przepisy ust. 4–7 stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki obsługującej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z 

późn. zm.)  

 

Art. 123. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym w 

następujących przypadkach: 

1)   przy nawiązywaniu stosunku służbowego i przy zwalnianiu ze służby; 

2)   co najmniej raz w roku, w terminie wskazanym w ust. 3, oraz 

3)   na żądanie kierownika urzędu. 

2. Treść oświadczenia o stanie majątkowym stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega 

ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" 

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
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3. Funkcjonariusz jest obowiązany corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać 

oświadczenia o stanie majątkowym wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o 

wysokości dochodu funkcjonariusza w roku podatkowym i jego korekt. Oświadczenie 

należy składać według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie składa 

się kierownikowi urzędu. 

4. Naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej oraz ich zastępcy składają oświadczenia o 

stanie majątkowym Szefowi Służby Celnej. 

5. W przypadku niezłożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie, o którym mowa 

w ust. 3, z powodu nieobecności w służbie, funkcjonariusz składa oświadczenie majątkowe 

pierwszego dnia po stawieniu się do służby. 

[6. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 

uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych 

udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach 

pieniężnych.] 

<6. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i 

wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa 

handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od 

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, 

powiatu, związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych.> 

7. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Służby Celnej, dyrektorowi izby 

celnej oraz osobom przez nich pisemnie upoważnionym w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia analizy oświadczeń. 

8. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez okres 10 lat. 

9. Oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcję organów Służby Celnej są 

publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z 

wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca 

zamieszkania i położenia nieruchomości. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób ich analizy, a także 

wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z objaśnieniami oraz pouczeniem o 

odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 

uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem. Wydając rozporządzenie minister 

właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni zapewnienie prawidłowego składania 

i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz ograniczenie dostępności do tych 

oświadczeń. 
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USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.)  

 

Art. 61. 

[1. W pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej wojewoda zezwala, w 

zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów 

znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, z wyjątkiem drzew i krzewów stanowiących formy 

ochrony przyrody lub wchodzących w skład form ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, 

poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489). Do inwestycji w zakresie 

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 84-89 tej ustawy.] 

<1. W pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej wojewoda zezwala, w 

zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów 

znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej. Do inwestycji w zakresie lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), z 

wyjątkiem art. 83f ust. 1 oraz art. 84–89 tej ustawy.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o pozwolenie na budowę dodatkowo 

zawiera: 

1)   inwentaryzację drzew lub krzewów znajdujących się na terenie objętym wnioskiem, z 

wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm 

oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenu, na którym 

rosną drzewa lub krzewy, oraz 

2)   plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w 

którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew 

lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane 

nasadzenia zastępcze. 

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej nałożyć 

obowiązek przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce lub zastąpienia ich 

innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 

krzewów. 

4. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi inwestor. 

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające, na podstawie ustawy z 

dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), 

nieruchomościami w stosunku do których wydano pozwolenie na budowę regionalnej sieci 

szerokopasmowej zawierające zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane 

dokonać nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 6, wycinki drzew i krzewów oraz ich 
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uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu między Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem. 

6. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor. 

7. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 5, pozostaje w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.)  

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   decyzja o przyznaniu otwartego dostępu - uprawnienie przewoźnika do wykonywania 

regularnego przewozu osób w ramach otwartego dostępu w transporcie kolejowym, 

określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późń. zm.); 

2)   dworzec - miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w 

szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt 

informacji dla podróżnych; 

[3)   gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek 

międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie;] 

<3) gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 

związek międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

4)   komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 

administracyjnych miasta albo: 

a)  miasta i gminy, 

b)  miast, albo 

c)  miast i gmin sąsiadujących 

- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w 

celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego; 

5)   linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na: 

a)  sieci dróg publicznych albo 

b)  liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo 

c)  akwenach morskich lub wodach śródlądowych 
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- wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach 

komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy; 

6)   międzynarodowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej; 

[7)   międzywojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż 

przewozy gminne, powiatowe i wojewódzkie;] 

<7) międzywojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; 

inne niż przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne i wojewódzkie;> 

8)   operator publicznego transportu zbiorowego - samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie; 

9)   organizator publicznego transportu zbiorowego - właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator 

publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w 

przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 

[10)  powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i 

niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych 

powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 

związek powiatów; inne niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;] 

<10) powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej 

dwóch gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach 

administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne 

porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, 

powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

<10a) powiatowo-gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach 

publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych 

gmin i powiatów, które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy 

gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

(pkt 11-29 pominięto)   

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny lub związek powiatów;] 

<1) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny, związek powiatów lub związek powiatowo-gminny;> 
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2)   rozkładzie jazdy - należy przez to rozumieć również rozkład rejsu w transporcie 

morskim oraz w żegludze śródlądowej; 

3)   przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć również port lub przystań 

usytuowane na wodach morskich lub wodach śródlądowych; 

4)   umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - należy 

przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy. 

 

Art. 7. 

1. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej "organizatorem", 

właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: 

1)   gmina: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich, 

b)  której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły 

porozumienie; 

2)   związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek 

międzygminny; 

3)   powiat: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, 

które zawarły porozumienie; 

4)   związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek 

powiatów; 

<4a) związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub 

powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;> 

5)   województwo: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich oraz w transporcie morskim, 

b)  właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii 

komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na 

przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach 

pasażerskich, 
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c)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie; 

6)   minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 

pasażerskich w transporcie kolejowym. 

2. Jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu 

na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b albo pkt 4. 

3. Organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej. 

4. Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, wykonuje, w 

przypadku: 

1)   gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 

2)   związku międzygminnego - zarząd związku międzygminnego; 

3)   miasta na prawach powiatu - prezydent miasta na prawach powiatu; 

4)   powiatu - starosta; 

5)   związku powiatów - zarząd związku powiatów; 

<5a) związku powiatowo-gminnego – zarząd związku powiatowo-gminnego;> 

6)   województwa - marszałek województwa. 

 

Art. 9. 

1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem 

transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, opracowuje: 

1)   gmina: 

a)  licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo 

sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b)  której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na 

danym obszarze; 

2)   związek międzygminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - 

w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin 

tworzących związek międzygminny; 

3)  powiat: 

a)  liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo 

sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 



- 142 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

120 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

na danym obszarze; 

4)   związek powiatów obejmujący obszar liczący co najmniej 120 000 mieszkańców - w 

zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów 

tworzących związek powiatów; 

<4a) związek powiatowo-gminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 

mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na 

obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;> 

5)   województwo: 

a)  w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich 

przewozach pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 

6)   minister właściwy do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 

pasażerskich w transporcie kolejowym. 

2. Plan transportowy może być opracowany przez właściwego organizatora na obszarze 

liczącym mniejszą liczbę mieszkańców niż określona w ust. 1 pkt 1-4. 

3. Plan transportowy uchwalony przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego 

stanowi akt prawa miejscowego. 

 

Art. 11. 

1. W projekcie planu transportowego opracowanym przez: 

1)   marszałka województwa - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany 

przez ministra właściwego do spraw transportu, 

[2)   starostę, zarząd związku powiatów - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy 

opracowany przez marszałka województwa,] 

<2) starostę, zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego – 

uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez marszałka 

województwa,> 

3)   wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego - uwzględnia 

się ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, zarząd związku powiatów, 

o ile jest utworzony, lub marszałka województwa 

- w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest planowane wykonywanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej. 

2. Plan transportowy może być, w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany 

aktualizacji. 
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Art. 13. 

[1. Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia projekt 

planu transportowego: 

1)   uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw, 

2)   zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów, o ile jest utworzony 

- w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

2. Starosta lub zarząd związku powiatów, o ile jest utworzony, przedstawia odpowiednio 

radzie powiatu albo zgromadzeniu związku powiatów do uchwalenia projekt planu 

transportowego: 

1)   uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu lub zarządem sąsiedniego związku 

powiatów, o ile jest utworzony, 

2)   zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony 

- w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia 

odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do uchwalenia 

projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich gmin lub 

zarządem sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.] 

<1. Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia 

projekt planu transportowego: 

1) uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw, 

2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów lub związku powiatowo-

gminnego, o ile jest utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

2. Starosta, zarząd związku powiatów lub zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile 

jest utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu albo zgromadzeniu związku 

powiatów albo zgromadzeniu związku powiatowo-gminnego do uchwalenia projekt 

planu transportowego: 

1) uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu, zarządem sąsiedniego związku 

powiatów lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, 

2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest 

utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia 

odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do 

uchwalenia projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami 

sąsiednich gmin, zarządem sąsiedniego związku międzygminnego lub zarządem 

sąsiedniego związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.> 

4. Gmina licząca mniej niż 50 000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii 

komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do 
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starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii 

komunikacyjnych. 

[5. Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we 

właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy organizatorem jest 

związek międzygminny albo związek powiatów - w sposób zwyczajowo przyjęty na 

obszarach gmin albo powiatów tworzących te związki oraz w dzienniku urzędowym 

województwa, na którego obszarze działa związek międzygminny albo związek powiatów.] 

<5. Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we 

właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy 

organizatorem jest związek międzygminny, związek powiatów albo związek 

powiatowo-gminny – w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin albo 

powiatów tworzących te związki oraz w dzienniku urzędowym województwa, na 

którego obszarze działa związek międzygminny, związek powiatów albo związek 

powiatowo-gminny.> 

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, plan 

transportowy w zakresie linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w 

międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie 

kolejowym, uwzględniając zakres niezbędnych danych, które powinny zostać określone w 

tym planie. 

 

Art. 37. 

[1. W przypadku wygaśnięcia porozumienia zawartego między jednostkami samorządu 

terytorialnego lub rozwiązania związku międzygminnego albo związku powiatów, 

potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane przez takiego organizatora zachowuje ważność 

przez okres, na jaki zostało wydane.] 

<1. W przypadku wygaśnięcia porozumienia zawartego między jednostkami samorządu 

terytorialnego lub rozwiązania związku międzygminnego, związku powiatów albo 

związku powiatowo-gminnego, potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane przez 

takiego organizatora zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało wydane.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwym organizatorem w sprawach 

potwierdzenia zgłoszenia przewozu jest organizator właściwy ze względu na zasięg 

przewozu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 

późn. zm.)  

 

[Art. 390a. 

§ 1. Wyborów zarządzonych na podstawie art. 371 nie przeprowadza się w jednostce 

samorządu terytorialnego, w której wskutek zmian w podziale terytorialnym państwa 



- 145 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rozwiązaniu ulegnie rada, jeżeli data wyborów przypada w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających rozwiązanie tej rady. W jednostce tej wybory do nowej rady 

przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie po wejściu w życie zmian 

w podziale terytorialnym państwa. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do czasu rozwiązania rady w jednostce samorządu 

terytorialnego, o której mowa w art. 390 § 1 pkt 3, zadania i kompetencje rady wykonują 

dotychczasowe organy. Po rozwiązaniu rady oraz w sytuacji, o której mowa w art. 390 § 5, 

do czasu wyboru nowej rady zadania i kompetencje rady wykonuje osoba wyznaczona 

przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej.] 

 

<Art. 390a. 

§ 1. Wyborów zarządzonych na podstawie art. 371 nie przeprowadza się w jednostce 

samorządu terytorialnego, w której wskutek zmian w podziale terytorialnym państwa 

rozwiązaniu ulegnie rada, jeżeli data wyborów przypada w okresie 6 miesięcy 

poprzedzających rozwiązanie tej rady. Wybory do nowej rady przeprowadza się w 

trybie i na zasadach określonych w kodeksie po wejściu w życie zmian w podziale 

terytorialnym państwa. 

§ 2. Jeżeli data utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym w 

przypadkach, o których mowa w art. 390 § 1 pkt 1 i 3, przypada w roku bezpośrednio 

następującym po dacie wyborów zarządzonych na podstawie art. 371, wybory do 

nowej rady przeprowadza się łącznie z tymi wyborami. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, komisarz wyborczy, po zasięgnięciu opinii rad 

zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje podziału obszaru 

nowej jednostki na okręgi wyborcze, a w przypadku gmin – obwody głosowania, 

który ma zastosowanie w pierwszych wyborach do rady nowej jednostki i wyborach 

przeprowadzanych w trakcie pierwszej kadencji, oraz – w przypadku gmin – tworzy 

odrębne obwody głosowania w celu przeprowadzenia głosowania w pierwszych 

wyborach. 

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, do czasu rozwiązania rady w jednostce 

samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 390 § 1 pkt 3, zadania i kompetencje 

rady wykonują dotychczasowe organy. Po rozwiązaniu rady oraz w przypadku, o 

którym mowa w art. 390 § 5, do dnia pierwszej sesji rady zadania i kompetencje 

organów w nowej jednostce wykonuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady 

Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej.> 

 

[Art. 470. 

Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 

10 działu VII, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej.] 
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<Art. 470. 

Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 

390 § 8 i art. 390a oraz przepisy rozdziałów 6, 7 i 10 działu VII, chyba że przepisy 

niniejszego działu stanowią inaczej.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2015 r. poz. 

155 i 541)  

 

<Art. 18b. 

W przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany 

nazwy powiatu albo miejscowości prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, 

dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, 

zachowują ważność.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1457)  

 

Art. 9a. 

[1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą zorganizować wspólną obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów dziecięcych lub ich 

zespołów.] 

<1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zorganizować wspólną 

obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków, klubów dziecięcych lub 

ich zespołów.> 

2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, może również być wykonywana przez jednostki, o 

których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 45 i 357)  

 

Art. 3. 

1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące: 

1)   publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanych dalej "szkołami i 

placówkami oświatowymi"; 

2)   innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty: 

a)  jednostek samorządu terytorialnego, 

b)  ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 

c)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

d)  okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

e)  jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), 

f)  kuratoriów oświaty, 

g)  organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

h)  specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

[i)  jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych,] 

<i) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), 

art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), 

które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i 

prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej 

„jednostkami obsługującymi”,> 

j)  izb rzemieślniczych 

- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty". 

2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe: 

1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i 

placówek oświatowych; 

2)   nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa 

w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 
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2a)  nauczycieli, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty; 

3)   osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a-1d oraz art. 36 ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4)   osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4; 

3)   niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u 

uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 

wychowania. 

 

Art. 9. 

W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone następujące dane: 

1)   dane identyfikacyjne: 

a)  nazwa, 

b)  nazwa skrócona, 

c)  typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany, 

f)  adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty 

elektronicznej i strony internetowej; 

2)   dane dziedzinowe dotyczące: 

a)  nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących 

ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w 

art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organach 

sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - dane o wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem 

nieperiodycznych składników wynagrodzenia, 

[b)  pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługi ekonomiczno-

administracyjnej, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i 

placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o 

której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty: 

–  liczba pracowników, 
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–  łączna wysokość ich wynagrodzeń, 

–  wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.] 

<b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach 

obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 

kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych 

komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa 

w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

– liczba pracowników, 

– łączna wysokość ich wynagrodzeń, 

– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.> 

 

Art. 41. 

1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje 

egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz 

specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, do zbiorów danych tych podmiotów przekazują dane 

identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące: 

1)   wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat w odniesieniu do 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne; 

2)   pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących ministrów 

prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce 

nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 

[2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

do zbiorów danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe 

dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, 

urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i 

placówek oświatowych.] 

<2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące do zbiorów danych 

jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące 

pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą 

zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługujących.> 
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3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują do zbioru danych ich 

dotyczących dane identyfikacyjne. 

 

[Art. 59. 

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i 

placówek oświatowych w związku z prowadzeniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela: 

1)   ze zbioru PESEL - płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo; 

2)   z bazy danych SIO - wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane kwalifikacje 

do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy dokształcania i 

doskonalenia zawodowego.] 

 

<Art. 59. 

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące w związku z prowadzeniem 

obsługi szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela: 

1) ze zbioru PESEL – płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo; 

2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane 

kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy 

dokształcania i doskonalenia zawodowego.> 

 

Art. 60. 

1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, mogą być 

pozyskane do lokalnej bazy danych SIO przez podmiot uprawniony do ich pozyskania po 

wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie. 

[2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się po 

przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich 

pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2, odbywa się 

po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do 

ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela zgody, o której mowa w 

ust. 1, a w przypadku pozyskania danych, o których mowa w art. 59 pkt 2 – również 

danych identyfikacyjnych nauczyciela.> 

 

Art. 68. 

1. Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy 

danych SIO, zwanego dalej "upoważnieniem". 

[2. Upoważnienia udzielają: 

1)   minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - kierownikom innych jednostek 

wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu 

terytorialnego i jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 
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oświatowych, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rektorom 

uczelni; 

2)   wojewodowie - wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i 

marszałkom województw; 

3)   ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 

powiatów i marszałkowie województw odpowiednio - dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazywać do RSPO, 

kierownikom jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 

oświatowych.] 

<2. Upoważnienia udzielają: 

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych 

jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek 

samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, wojewodom oraz 

prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rektorom uczelni; 

2) wojewodowie: 

a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i 

marszałkom województw, 

b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, powiatowych oraz 

związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, 

które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i 

prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku 

międzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego; 

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie 

powiatów i marszałkowie województw odpowiednio – dyrektorom szkół i 

placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać 

do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną 

obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio 

gminy, powiatu i samorządu województwa.> 

3. Upoważnienia udziela się na czas określony obejmujący: 

1)   okres zajmowania stanowiska przez kierownika podmiotu zobowiązanego do 

przekazywania danych do bazy danych SIO, wojewodę oraz prezesa regionalnej izby 

obrachunkowej, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat; 

2)   okres pełnienia funkcji przez rektora uczelni, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat - w 

przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacji na studia wyższe. 

4. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Art. 68a. 

[1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, może 

upoważnić pracownika lub pracowników urzędu obsługującego ten podmiot, kierownika 

jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku 

wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu i marszałka województwa - 
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także kierownika jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek 

oświatowych, lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich 

kierowników, zwanych dalej "osobą reprezentującą podmiot udzielający upoważnienia", 

do: 

1)   udzielania upoważnień w jego imieniu; 

2)   cofania upoważnień w jego imieniu.] 

<1. Podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, może 

upoważnić pracownika lub pracowników urzędu obsługującego ten podmiot, 

kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, a 

w przypadku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu i 

marszałka województwa – także kierownika jednostki obsługującej, lub pracownika 

albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników, zwanych 

dalej „osobą reprezentującą podmiot udzielający upoważnienia”, do: 

1) udzielania upoważnień w jego imieniu; 

2) cofania upoważnień w jego imieniu.> 

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak 

niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Osoba reprezentująca podmiot udzielający upoważnienia uzyskuje dostęp do bazy danych 

SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio: 

1)   ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - osobie reprezentującej ministra 

oraz wojewodę; 

2)   wojewodę - osobie reprezentującej wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), 

starostę powiatu i marszałka województwa. 

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie reprezentującej 

podmiot udzielający upoważnienia przepisy art. 69-71 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 72. 

[1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić do dostępu do bazy 

danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego podmiot, 

o którym mowa w art. 67, kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi 

podmiotu, o którym mowa w art. 67, lub przez niego nadzorowanej, a w przypadku 

jednostki samorządu terytorialnego - także kierownika jednostki obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół i placówek oświatowych, lub pracownika albo pracowników tych 

jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.] 

<1. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 67, może upoważnić do dostępu do bazy 

danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego 

podmiot, o którym mowa w art. 67, kierownika jednostki organizacyjnej podległej 

kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67, lub przez niego nadzorowanej, a 

w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki 

obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez 

ich kierowników.> 
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2. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy jednak 

niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Osoba, której udzielono upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dostęp do bazy 

danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez odpowiednio ministra, 

wojewodę, wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starostę powiatu i marszałka 

województwa, o których mowa w art. 68 ust. 2, właściwego do udzielenia upoważnienia 

kierownikowi podmiotu, o którym mowa w art. 67. 

4. Do udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO osobie, o której mowa w ust. 

1, przepisy art. 69-71 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 106. 

Ilekroć w art. 107-118 jest mowa o: 

1)   organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe - należy przez to rozumieć 

ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, 

prowadzących szkoły i placówki oświatowe; 

2)   właściwych ministrach - należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 

ust. 3a-3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzących szkoły i 

placówki oświatowe; 

[3)   jednostkach obsługi - należy przez to rozumieć jednostki obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, utworzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego.] 

<3) jednostkach obsługi – należy przez to rozumieć jednostki obsługujące, w rozumieniu 

art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6b ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub art. 8d ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, które obejmują wspólną 

obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)  

 

Uwaga: art. 18a już istnieje 

Art. 18a. 

1. Gmina lub powiat mogą zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i 

organizacyjną prowadzonych placówek wsparcia dziennego, w szczególności tworząc 

centra administracyjne do obsługi tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na 
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podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146). 

2. Do wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o 

których mowa w art. 24 ust. 2-4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 2-5. 

3. Kierownikiem podmiotu, który zapewnia wspólną obsługę, może być osoba, która spełnia 

wymagania określone w art. 25 ust. 2. 

 

<Art. 18a. 

1. Gmina może połączyć placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot 

wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym 

jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Jeżeli połączenie obejmuje 

ośrodek pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot 

wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego ośrodka. 

2. Połączenie placówki wsparcia dziennego z domem pomocy społecznej następuje z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 56a ustawy, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 93. 

1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1)   placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

2)   regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

3)   interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił 

realizację tego zadania na podstawie art. 190. 

2a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona na terenie innego powiatu na 

zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który prowadzi placówkę 

opiekuńczo-wychowawcza lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a 

starostą powiatu, na terenie którego prowadzona jest placówka opiekuńczo- 

wychowawcza. Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

<2b. Powiat może połączyć placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym z 

placówką opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej.> 

3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego. 

<3a. Powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy 

instytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

Jeżeli połączenie obejmuje odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo 

regionalne ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej 

prowadzone są w ramach tych jednostek.> 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 
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1)   zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i 

religijne; 

2)   realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

3)   umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 

4)   podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5)   zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

6)   obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7)   zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 

<Art. 93a. 

1. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 18a, 

art. 93 ust. 2b lub 3a, obowiązana jest spełniać obowiązujące wymagania do 

kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w 

połączonych jednostkach. 

2. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce 

powstałej w wyniku połączenia – z wyłączeniem osoby kierującej jednostką, 

odpowiedzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych 

jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk.> 

 

[Art. 94. 

1. Powiat może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną 

prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra 

administracyjne do obsługi tych placówek, lub zlecić realizację tego zadania na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Do wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie wykonywanych 

zadań, o których mowa w art. 93 ust. 4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 2-5. 

3. Dyrektorem podmiotu, który zapewnia wspólną obsługę, może być osoba, która spełnia 

wymagania określone w art. 97 ust. 3.] 

 

<Art. 94. 

1. Powiat może zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej 

prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

2. Dyrektorem podmiotu, któremu zlecono realizację zadania zapewnienia obsługi 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w art. 97 ust. 3.> 
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<Art. 94a. 

Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie wykonywanych zadań, o 

których mowa w art. 93 ust. 4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1 

pkt 2–4.> 

 

Art. 97. 

1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor. 

[2. W przypadku zapewnienia na podstawie art. 94 wspólnej obsługi ekonomiczno-

administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych placówką 

opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy 

pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wychowawcy.] 

2a. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez 

podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190, placówkami 

tymi może kierować jeden dyrektor przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

3. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a)  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub 

na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, 

pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo 

b)  na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; 

2)   posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub 

rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną; 

3)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona; 

4)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6)   jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej 

funkcji. 

4. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

2)   posiada świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44; 

3)   posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą 

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora. 

Przepisy ust. 3 pkt 3-6 stosuje się odpowiednio. 
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5. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem placówki opiekuńczo-

wychowawczej postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 180. 

Do zadań własnych powiatu należy: 

1)   opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych; 

2)   zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3)   organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 

4)   tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych; 

5)   prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego 

o zasięgu ponadgminnym; 

6)   organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i 

dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 

pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

7)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie 

warunków do powstawania: 

a)  grup wsparcia, 

b)  specjalistycznego poradnictwa; 

[8)   powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych;] 

9)   wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

10)  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych 

badań lekarskich; 

11)  prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46; 

12)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

13)  finansowanie: 

a)  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w 

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 



- 158 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego; 

14)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

187 ust. 3; 

15)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 

ust. 8. 

 

Art. 196. 

1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na 

działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku 

kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie 

budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub 

ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach 

poprzedniego roku kalendarzowego. 

[2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których 

mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność centrum 

administracyjnego, o którym mowa w art. 94.] 

<2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o 

których mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na 

działalność jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.).> 

3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przez 

marszałka województwa, i ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka 

województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca 

danego roku. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od następnego miesiąca 

przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za 
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pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie 

ogłoszenia z roku poprzedniego. 

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które rozpoczęły działalność, średnie 

miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka ustala się w wysokości średniej 

wojewódzkiej kwoty średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka odpowiednio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, 

regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych. W przypadku gdy w danym województwie nie ma placówek opiekuńczo-

wychowawczych danego typu, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które 

rozpoczęły działalność, ustala się w wysokości średniej krajowej kwoty średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka odpowiednio w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych danego typu, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. 

6. W celu ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, które nie były prowadzone przez cały rok 

kalendarzowy, kwotę wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka 

wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków 

inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, 

dzieli się przez liczbę miejsc w tej placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej 

liczby dzieci w poszczególnych dniach poprzedniego roku kalendarzowego, a powstały 

iloraz mnoży się przez średnią liczbę dni w miesiącach, w których funkcjonowała ta 

placówka lub ośrodek. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCYCH (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40)  

 

[Art. 16. 

1. W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala na usunięcie 

drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Do inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z 
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dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 84-89 tej ustawy. Nie 

pobiera się opłat za usunięcie drzew w przypadkach, o których mowa w art. 83 ust. 6 tej 

ustawy. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać: 

1)   inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym wnioskiem, z 

wyszczególnieniem struktury i wieku drzewostanu oraz przeznaczenia i 

dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy 

oraz 

2)   plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w 

którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew, 

wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i termin zamierzonego ich 

usunięcia. 

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek 

przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce.] 

 

<Art. 16. 

1. W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących 

się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie 

drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej 

nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, z wyjątkiem art. 84–89 tej ustawy. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać: 

1) inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, 

na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, 

obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i 

dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i 

krzewy; 

2) plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych 

drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz 

planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć 

obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych 

zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.> 
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USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)  

 

Art. 41. 

1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia. 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w 

drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 

przetwarzania odpadów. 

3. Organem właściwym jest: 

1)   marszałek województwa: 

a)  dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, 

b)  dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie 

odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, 

jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza 

niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie 

mniejsza niż 25 000 Mg, 

c)  dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji 

określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; 

2)   starosta - w pozostałych przypadkach. 

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym 

zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

[6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, 

organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest 

marszałek województwa.] 

<6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co 

najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w ust. 3 pkt 1, organem 

właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest 

marszałek województwa.> 

7. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody 

Głównego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w art. 95 ust. 7. 
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8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów. 

10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje 

się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


