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Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał analizy 
prawnej prezydenckiego projektu ustawy - o zmianie niektórych ustaw w 
związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu l druk nr 1525 /. 

W dniu 1 lipca 2013roku Prezydencki projekt ustawy w związku z 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu przesłany został do opinii 
organizacji samorządowych. 

Mając na uwadze, iż w związku z wprowadzeniem Prezydenckiego 
projektu ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych od 
reklam, skutkującej obowiązkiem wnoszenia opłat za reklamy również przez 
Spółdzielnie projekt ten winien być , zgodnie z przepisem art.259 paragraf 2 
pkt.3 ustawy z dnia 16 września 1982 rqku Prawo spółdzielcze , w świetle 
którego do zadań Krajowej Rady Spółdzielczej należy opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie -
skonsultowany ze środowiskiem spółdzielczym. 

Do dnia dzisiejszego , z niezrozur"Diałych powodów Prezydencki projekt 
ustawy w związku z wzmocnieniem ·narzędzi ochrony krajobrazu nie został 

skierowany do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do żadnego ze związków 
rewizyjnych, w których zrzeszone są spółdzielnie w celu zasięgnięcia opinii. 



Zdaniem Związku, Prezydencki projekt ustawy w związku z 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadza opłatę od reklam 
skutkującą obowiązkiem wnoszenia opłat za reklamy , również przez 
spółdzielnie mieszkaniowe, za niezgodne z art.2,art.217 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997roku ,tj. zasadą 
demokratycznego państwa prawnego , prawem do przyzwoitej legislacji oraz 
zachowaniem ustawowego trybu nakładania obciążeń finansowych. 

Środowisko spółdzielczości mieszkaniowej wyraża oczywiste poparcie dla 
samej idei Prezydenckiego projektu ustawy w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. 

Jak wskazano bowiem w preambule Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej przyjętej w dniu 20.1 0.2000r we Florencji przez państwa 
członkowskie Rady Europy krajobraz pełni ważną rolę w publicznych 
zainteresowaniach dziedzinami przyrodniczymi i kulturowymi , przyczyniając się 
do dobrobytu ludzi i konsolidacji europejskiej tożsamości. Krajobraz jest również 
ważną częścią jakości życia ludzi zamieszkujących wszędzie: na obszarach 
miejskich i na wsi, na obszarach zdegradowanych , jak również na obszarach o 
wysokiej jakości , na obszarach uznawanych jako charakteryzujących się 

wyjątkowym pięknem, jak i na obszarach pospolitych. 

Nadmienić należy , że Europejska Konwencja Krajobrazowa została 

ratyfikowana przez Prezydenta R P w dniu 26.06.2004r , a weszła w życie z 
dniem 1.01.2005r. Jednak , do dnia dzisiejszego niestety Europejska Konwencja 
Krajobrazowa nie została w Polsce wdrożona. 

Tak jak można zgodzić się z samą ideą Prezydenckiego projektu ustawy 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tak jego treść- w 
części w jakiej projekt ten w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i 
opłatach lokalnych wprowadza opłatę od reklam skutkującą obowiązkiem 

wnoszenia opłat za reklamy ,również przez spółdzielnie mieszkaniowe, budzić 
musi wątpliwość natury konstytucyjnej. 

Prezydencki projekt ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu w części w jakiej projekt ten w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza opłatę od reklamy 
,skutkującą obowiązkiem wnoszenia opłat za reklamy ,również· przez 
spółdzielnie mieszkaniowe zakłada m.in. wprowadzenie w gminach, w których 
zostały określone poprzez akty prawa miejscowego zasady dotyczące tablic i 
urządzeń reklamowych, opłaty od reklam (art.4pkt 3 w zakresie art.12a ust.1 
2). 



Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu " stworzenie takiej możliwości 

jedynie po spełnieniu określonego warunku było w pełni przemyślane". 

Jak dalej wskazuje się w tym uzasadnieniu, na etapie redagowania 
projektu uznano, że możliwości pozyskania dodatkowych dochodów powinna 
przysługiwać jedynie tym gminom, w których podejmowane są działania w 
kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej; opłata za reklamy ma stanowić 
jedno z narzędzi takiego porządkowania , nie zaś źródło uzyskiwania łatwego 
dochodu. Obowiązek uiszczania opłaty za reklamy będzie ciążył odpowiednio na 
właścicielu, użytkowniku wieczystym lub samoistnym posiadaczu nieruchomości 
lub obiektu budowlanego, na których znajduje się tablica lub urządzenie 

reklamowe, chyba że reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych 

publicznie lub stanowi szyld reklamowy. ( zdaniem Związku niezrozumiały czy 
wręcz zbędny jest zapis stanowiący, iż opłat nie pobiera się jeżeli tablica lub 
urządzenie nie są widoczne z przestrzeni publicznej . 

W uzasadnieniu do projektu przyjęto również, że odmiennie należy 

traktować niewielką informację o działalności gospodarczej ,prowadzonej na 
danym terenie i reklamę nie mającą żadnego związku z miejscem w którym jest 
zlokalizowana. 

Kryteria uznania reklamy za szyld ustalone zostały na mocy uchwały rady 
gminy (art.4 pkt.3 w zakresie art.12 ust.4 pkt. 2 i ust.5 ) . Na opłatę złoży się 
część stała ( niezależna od powierzchni reklamy ) oraz część zmienna , 
( proporcjonalna do wielkości reklamy ). Zarówno wysokość części stałej , jak i 
stawki części zmiennej będzie mogła zależeć od lokalizacji , wielkości i 
rodzaju tablic lub urządzenia ( np. wyższe opodatkowanie będzie mogło 

dotyczyć tablic o zmiennej treści lub tablic ledowych). 

W uzasadnieniu projektu podkreśla się również , iż obowiązek 

uiszczania opłat od reklam będzie niezależny od opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości nośnika reklamy. 

Prezydencki projekt ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu pociąga za sobą , niewątpliwie istotne skutki finansowe. 

W odniesieniu do dochodu z tytułu opłat od reklam w uzasadnieniu 
projektu ,wskazuje się ,iż ustalenie dochodó1J z tytułu opłat za reklamy wymaga 
w pierwszym rzędzie znajomości powierzchni zainstalowanych tablic i urządzeń 
reklamowych . w skali kraju nie są jednak dostępne takie dane w ogólności dla 
wszystkich reklamodawców. 



Zdaniem Związku zastanawiające jest , iż z jednej strony w 
Prezydenckim projekcie ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu wskazuje się, iż opłata za reklamy nie ma stanowić 
źródła łatwego dochodu, z drugiej jednak strony w uzasadnieniu projektu 
ustawy podaje się, iż roczny szacunkowy dochód z tytułu opłat za reklamy 
wyniesie 66,7 mln zł. 

W ocenie Związku przygotowując Prezydencki projekt ustawy w 
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu nie uwzględniono 
także , iż przychody z zamieszczonych reklam na nieruchomościach 
należących do spółdzielni mają wpływ na wysokość opłat ponoszonych 
przez samych członków spółdzielni . Proponowana regulacja skutkować 
więc będzie wprowadzeniem podwyżek opłat za mieszkania , gdyż 
spowoduje zmniejszeniem zainteresowania umieszczaniem reklam.Jest to 
o tyle istotne , gdyż w art.4 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych wskazuje się , iż zarząd spółdzielni 

prowadzi ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów odrębnie dla 
każdej nieruchomości. 

W ocenie Związku projekt ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, w części w jakiej projekt ten w ustawie z dnia 12.01 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza opłatę od reklam, skutkującą 

obowiązkiem wnoszenia opłat za reklamy również przez spółdzielnie 

mieszkaniowe, może zostać uznany za niezgodny z art.2, art.217 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04 . 1997r. tj. zasadą demokratycznego 
państwa prawnego, prawem do przyzwoitej legislacji oraz zachowaniem 
ustawowego trybu nakładania obciążeń finansowych . 

W świetle bowiem art.17 a ust.1 i 6 projektu ustawy w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu rada gminy może wprowadzić 
opłatę od reklam , przy czym opodatkowanie nośnika reklamy jako budowli 
podatkiem od nieruchomości nie wyklucza nałożenia opłat od reklamy. 

W proponowanych przepisach wprowadza się de facto kolejny podatek 
ponoszony przez spółdzielnie mieszkaniowe obok podatku od nieruchomości. 
Powyższe stwarza łatwe źródło dochodu dla gmin i rodzi ryzyko nadużywania 
przedmiotowej regulacji. Proponowane regulacje dotyczące podmiotów na które 
będzie nakładany obowiązek uiszczania opłat za umieszczenie reklamy nie 
zawierają jasnych postanowień regulujących przesłanki od spełnienia których 
zależne będzie nałożenie opłat za dany podmiot, co rodzi niebezpieczeństwo 
nakładania obowiązku z tego samego tytułu na różne podmioty. 

-.1.- A 



Budzi również wątpliwość regulacja umożliwiająca pobieranie opłat od 
reklam bez względu na uiszczony podatek od nieruchomości t.zw. podwójne 
opodatkowanie . 

Także proponowany przepis art.17b projektu ustawy w związku ze 
wzmacnianiem narzędzi ochrony krajobrazu określający wysokośc opłatnie jest 
również - w ocenie Związku - zgodny z art.217 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w którym wskazano, iż nakładanie podatków ,innych danin publicznych, 
określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a 
także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych 
od podatku następuje w drodze ustawy. Tym samym nałożenie przez gminę 
dodatkowego podatku w drodze uchwały pozostawać będzie w oczywistej 
sprzeczności z wspomnianą zasadą konstytucyjną . 

W ocenie Związku Prezydencki projekt ustawy w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu w zakresie jakim wprowadza 
on opłatę od reklam może również pozostawić w sprzeczności z art.4 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, zgodnie z którym każda ze stron ( w 
tym Polska ) wdroży niniejszą konwencję a zwłaszcza art.S i 6 , według jej 
własnego podziału władzy , zgodnie z jej zasadami konstytucyjnymi i 
organizacją administracyjną oraz poszanowaniem zasady subsydiarności, przy 
uwzględnieniu Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego . 

Już z powyższego wynika , iż pozostawienie Prezydenckiego projektu 
ustawy w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu w 
sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi Rzeczpospolitej Polskiej, czyni 
proponowaną regulację sprzeczną także z postanowieniami Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej ; do której Polska - jako jej sygnatariusz 
zobowiązała się stosować. 

Mając na uwadze , iż projekt ustawy w związku z wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu ma istotne znaczenie dla spółdzielni 

mieszkaniowych Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP za 
niezbędne uważa udział jego przedstawiciela w pracach Komisji Sejmowej 
oraz Związek Rewizyjny wyraża również gotowość udzielenia wszelkich 
możliwych wyjaśnień, dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na ewentualne 
pytania , które mogą powstać po stronie Komisji. 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


