
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (283.) 

oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych (245.) 

w dniu 3 sierpnia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk 
senacki nr 1011, druki sejmowe nr 3581 i 3639).



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 38)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie usta-
wy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? 
Nie ma.

Czy w posiedzeniu komisji uczestniczą osoby prowa-
dzące działalność lobbingową? Nie uczestniczą.

Panie Ministrze, prosimy o krótką prezentację ustawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman:

Dzień dobry. Witam państwa.
Ustawa jest krótka, więc jej prezentacja też będzie 

krótka.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. Prace 

nad nim zostały podjęte ze względu na to, że doszło do 
pewnej niezręczności – takiej mianowicie, że gminy same 
sobie płaciły podatek od nieruchomości. I był z tym kłopot 
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wydaje się to dość ab-
surdalne, żeby samemu sobie płacić – choć tak naprawdę 
wcale nie jest to takie złe rozwiązanie, i ja mogę państwu 
wytłumaczyć, dlaczego. Po drugie, był inny kłopot, gorszy, 
bo niektóre gminy sobie płaciły, a niektóre nie płaciły, co 
wpływało na subwencję, i doszło do takiej dziwnej sytuacji, 
że nawet wyroki sądu były różne. I tak naprawdę ta usta-
wa, o której dzisiaj mówimy, niweluje ten problem w taki 
sposób, że wprowadza zwolnienia dla gruntów i budyn-
ków lub ich części stanowiących własność gminy, z takim 
zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą oraz 
będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora 
finansów publicznych i pozostałych podmiotów.

W trakcie prac nad tą ustawą pojawiło się jeszcze kil-
ka pomysłów, jak by ją można było rozszerzyć, ale udało 
nam się przekonać samorządowców, żeby teraz zrobić coś 
niedużego szybko i sprawnie, a większymi zmianami, na 

przykład opłatą za zajęcie pasa drogi, mógł się zająć już 
przyszły parlament. Bo pozostałe kwestie wymagają głęb-
szej analizy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Panie Mecenasie, proszę o opinię Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Dziękuję bardzo.
Szymon Giderewicz.
Wysokie Komisje, Szanowni Państwo, biuro nie zgłasza 

zastrzeżeń do tej ustawy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy są pytania ze strony senatorów, uwagi?
(Głos z sali: Nie.)
Proszę bardzo, senator przewodniczący.

Senator Stanisław Iwan:

Ja mam tylko jedną uwagę. Chciałbym podkreślić, że 
jest to inicjatywa senacka, która została przyjęta przez Sejm 
w brzmieniu niezmienionym, co rzadko się zdarza.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.
Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Czy są inne wnioski? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (8)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Jednogłośnie za.
Na sprawozdawcę proponuję senatora Iwana. Czy jest 

zgoda ze strony pana senatora?
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(Senator Stanisław Iwan: Z przyjemnością.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji.
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam państwa najmocniej za spóźnienie.
(Głos z sali: Samoloty się spóźniają, są korki na dro-

gach.)
Tak.
Zamykam posiedzenie.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 42)
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