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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych z projektem aktu 
wykonawczego. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju 
i Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 2a otrzymuje brzmienie: 

„Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego”; 

2) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu: 

„Art. 7b. 1. Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego sporządzają co roku sprawozdanie podatkowe 

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

2. Sprawozdanie zawiera informacje o: 

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej 

ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla 

potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym; 

2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym 

i podatkiem leśnym; 

3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, są: 

1) informacjami zagregowanymi; 

2) wykazywane według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest 

sporządzane sprawozdanie. 

4. Sprawozdanie, w części dotyczącej informacji, o których mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 − przekazuje się nie później niż do końca I kwartału danego roku 

podatkowego; 

2) pkt 2 i 3 − przekazuje się nie później niż do końca III kwartału danego roku 

podatkowego. 
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5. Sprawozdanie w postaci elektronicznej jest przekazywane ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb 

obrachunkowych. 

6. Sprawozdanie jest aktualizowane w przypadku zmiany danych, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1, w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór 

sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania, 

a także terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji, o której 

mowa w ust. 6, mając na względzie rzetelność i prawidłowość przekazywanych 

informacji oraz uwzględniając uprawnienia rad gmin do różnicowania wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.”. 

Art. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ustawy zmienianej w art. 1, jest 

sporządzane począwszy od 2018 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu 

wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe 

właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych 

podatkach.  

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie 

podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do 

tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy 

wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych 

granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na 

mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201, z późn. zm.). Nie są sprawozdawane i gromadzone dane o podstawie 

opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach 

przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych 

w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Dotychczas Ministerstwo 

Finansów pozyskiwało dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 

podatku leśnego za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych 

w odstępach kilkuletnich. Taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą 

pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania 

formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych, nie jest optymalnym rozwiązaniem 

tego problemu. 

Powyższa sytuacja znacznie utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, 

a w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, 

w tym szacowanie skutków tych zmian.  

Rozwiązaniem tej kwestii jest wprowadzenie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) przepisów nakładających 

na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie 

obejmować informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych 



2 

podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. 

Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna 

przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie 

będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany 

istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu 

terytorialnego BeSTi@.  

Proponuje się, aby dane o podstawach opodatkowania wykazywane były zgodnie 

ze stanem ewidencji podatkowej nieruchomości prowadzonej przez organy podatkowe 

na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym składane jest sprawozdanie. 

Powyższy termin został zaproponowany w uzgodnieniu ze stroną samorządową 

w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz z Krajową Radą 

Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pozwoli to na uwzględnienie zmian w podstawach 

opodatkowania wynikających ze składanych przez podatników deklaracji i informacji 

podatkowych na dany rok podatkowy. Jednocześnie należy zauważyć, że z uwagi na 

naturalną dynamikę podstaw opodatkowania występującą w ciągu roku podatkowego 

nie jest uzasadnione dokonywanie aktualizacji tych danych. Konieczność aktualizacji 

może natomiast wystąpić w przypadku informacji o wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego. Uchwały w tym zakresie powinny być podjęte 

i opublikowane do końca roku poprzedzającego rok podatkowy, możliwa jest jednak ich 

zmiana w ciągu roku podatkowego.  

Dane gromadzone na podstawie projektowanego sprawozdania zwiększą możliwości 

analizy obecnych rozwiązań podatkowych,  m.in. umożliwiając oszacowanie struktury 

potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów 

opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych 

przez gminy. Dane te zwiększą również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej 

gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania 

nieruchomości. Gromadzenie powyższych danych postulowane jest również przez 

samorządy.  
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Projekt zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu informacji objętych 

sprawozdaniem, wzoru sprawozdania oraz terminów i sposobu jego przekazywania oraz 

sposobu jego sporządzania, a także terminów przekazywania oraz sposobu sporządzania 

i przekazywania zaktualizowanych danych dotyczących stawek podatku od 

nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. 

Upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do unormowania 

tych terminów w rozporządzeniu zostało dokonane z uwagi na obowiązujące 

rozwiązania w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Terminy składania sprawozdań 

budżetowych, w tym sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, określone są 

w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Rozwiązanie takie pozwala na 

zachowanie większej elastyczności w ustalaniu terminów i ich ewentualne 

dostosowanie do bieżącego obciążenia pracą organów podatkowych. Jednocześnie 

projekt zakłada przekazywanie sprawozdania w częściach oraz określa maksymalne 

terminy przekazywania części sprawozdania. Sprawozdanie w części dotyczącej 

informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta 

i średniej ceny sprzedaży drewna będzie przekazywane najpóźniej do końca I kwartału 

danego roku podatkowego. Natomiast sprawozdanie w części dotyczącej informacji 

o podstawach opodatkowania i podstawach zwolnionych z podatków będzie 

przekazywane najpóźniej do końca III kwartału danego roku podatkowego. 

W wytycznych do wydania rozporządzenia wskazano, że powinno ono uwzględniać 

kwestie rzetelności i prawidłowości przekazywanych informacji oraz uprawnienia rad 

gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Projekt nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) 

i w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.  
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Projekt nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy z chwilą przekazania go do 

uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz konsultacji publicznych został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji. 
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Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w MF 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Justyna Przekopiak, Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych, 
Lokalnych oraz Podatku od Gier 
(22) 694 58 04 sekretariat.ps@mf.gov.pl  

Data sporządzenia 
21.09.2017 

Źródło:  
Inne 
Inicjatywa własna Ministra Rozwoju  
i Finansów 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów – UD256 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje jedynie podstawowe dane na temat 
podatków stanowiących dochód gmin, takie jak: wpływy podatkowe oraz utracone dochody wskutek zastosowania 
obniżonych stawek podatków lub zwolnień podatkowych na mocy uchwał rad gmin, a także skutki decyzji wydanych 
przez organy podatkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 
z późn. zm.). Brakuje sprawozdawczości podatkowej, w tym zwłaszcza o podatkach od nieruchomości (podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny), w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa 
podatkowego gmin. W szczególności nie jest dostępna scentralizowana informacja o takich danych podatkowych jak: 
obowiązujące w gminach stawki podatków przyjęte uchwałami rad gmin, podstawa opodatkowania oraz informacje 
o podstawach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania na mocy prawa lokalnego. Do tej pory dane podatkowe 
niezbędne do monitoringu polityki podatkowej oraz systemu podatków i opłat lokalnych, a także  formułowania propozycji 
i oceny zmian w tym zakresie pozyskiwane były w formie dobrowolnych okresowych badań  ankietowych gmin 
przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów. Taka metoda jest pracochłonna i znacznie mniej efektywna niż 
proponowane dodatkowe sprawozdanie przekazywane w ramach istniejącego systemu sprawozdawczości budżetowej. 
Projektowane uzupełnienie sprawozdawczości jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki 
podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym, jak i na poziomie samorządu 
terytorialnego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1785) nakłada na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązek 
sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania tymi 
podatkami, zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, a także 
o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna 
przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 
terenie danej gminy w danym roku podatkowym. Szczegółowy zakres informacji objęty sprawozdaniem, jego wzór oraz 
terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania, a także terminy i sposób przekazywania oraz 
sposób sporządzania zaktualizowanych danych dotyczących stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta 
i średniej ceny sprzedaży drewna zostaną określone w akcie wykonawczym, do wydania którego projekt ustawy 
upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Określone w projekcie terminy przekazywania 
sprawozdania zostały dostosowane do terminów, w których organy podatkowe dysponują sprawozdawanymi 
informacjami. Przewiduje się, że sprawozdanie będzie składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane  do 
Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przy wykorzystaniu funkcjonującego 
informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy – wójtowie 
(burmistrzowie, prezydenci 
miast) jako organy 
podatkowe właściwe 
w sprawach podatku od 
nieruchomości, podatku 

2478 MF Obowiązek sporządzenia 
sprawozdania i przekazania do 
właściwej RIO. 
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rolnego i podatku leśnego.  
Regionalne izby 
obrachunkowe (RIO) 

16 MF Obowiązek przekazywania 
danych ze sprawozdań do 
Ministerstwa Finansów. 
Wzmocnienie funkcji 
opiniodawczych RIO. 

Ministerstwo Finansów  MF Dostęp do danych 
sprawozdawczości podatkowej. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy został udostępniony na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów.  
Projekt ustawy został przesłany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związku Miast 
Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Regionalnych Izb 
Obrachunkowych.  
Na zgłoszenie uwag wyznaczono termin 14 dni od dnia otrzymania pisma z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag. 
Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21 dni, o którym mowa w § 129 Regulaminu pracy Rady 
Ministrów, wynikało z zakresu i objętości projektu. 
Projekt został uzgodniony w ramach  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z uwagą Unii Metropolii 
Polskich, która wniosła o rozszerzenie sprawozdania o wykazywanie podstaw opodatkowania zwolnionych z podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na mocy poszczególnych ustaw, w stosunku do których gminy nie 
otrzymują zwrotu utraconych dochodów. Uwagę uznano za zasadną, zaproponowano jednak stopniowe rozszerzenie 
zakresu sprawozdawczości podatkowej i dodanie postulowanego zakresu informacji w odrębnej nowelizacji zmienianej 
ustawy, ze względu na wiążącą się z realizacją tego postulatu konieczność dostosowania samorządowych systemów 
informatycznych, co wymagałoby wydłużenia terminu wejścia w życie projektu ustawy. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowana regulacja nie wpłynie na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 
jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 
Modyfikacja funkcjonującego informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego BeSTi@, w związku z projektowanym sprawozdaniem, zostanie 
dokonana w ramach obecnie realizowanej umowy przewidującej środki finansowe na utrzymanie 
tej aplikacji, co oznacza, że nie będą ponoszone żadne dodatkowe koszty obciążające budżet 
państwa związane z realizacją projektowanej regulacji. Oznacza to również brak wydatków 
z tytułu projektowanej regulacji dla gmin. 
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Sporządzenie corocznego sprawozdania o wymiarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
nie spowoduje istotnego obciążenia pracą organów podatkowych gmin i RIO i tym samym 
wzrostu wydatków. Szacuje się, że sporządzenie sprawozdania zajmie nie więcej niż kilka godzin 
pracy.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł, ceny 
stałe z ... r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Projekt nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: 3 

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: 3 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 
Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do wypełnienia i przekazania elektronicznie (aplikacja BeSTi@) do 
właściwej terytorialnie RIO dodatkowego sprawozdania zawierającego dane o podatku od nieruchomości, rolnym                         
i leśnym. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie wpływa na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projekt nie wpływa na te obszary. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zakłada się, że data wejścia w życie aktu 
wykonawczego do ustawy umożliwi organom podatkowym sporządzenie pierwszego sprawozdania w 2018 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji projektu. Projekt ma na celu rozszerzenie sprawozdawczości gmin o sprawozdawczość 
podatkową w zakresie danych dotyczących podatków od nieruchomości.   

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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RAPORT Z KONSULTACJI 

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UD 256) 

1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. 

Zgodnie z §4 i §52 Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy został 

udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. Projekt został również przesłany do konsultacji i opinii Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii 

Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP. 

Uwagi zostały przekazane przez: unię Metropolii Polskich (miasta: Warszawa, Poznań, 

Wrocław, Kraków, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk) oraz Związek Gmin 

Wiejskich RP (gmina Gruta) i obejmowały następujące kwestie: 

 

- Zmiana terminu wykazywania danych o podstawach opodatkowania opodatkowanych 

podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także 

zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. W miejsce stanu na 31 marca  

samorządy zaproponowały wykazywanie tych danych według stanu na 30 czerwca, 30 

września lub 31 grudnia. 

 

Uwaga uwzględniona. Po konsultacjach z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych  

określono ten termin na 30 czerwca. 

 

- Rozszerzenie zakresu sprawozdania o dane na temat zwolnień ustawowych w podatku od 

nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w stosunku do których gmina nie 

otrzymuje zwrotu utraconych dochodów. 

 

Uwaga uznana co do istoty za zasadną. Jednak ze względu na związaną z realizacją tego 

postulatu konieczność dostosowania samorządowych systemów informatycznych,                             

co przesunęłoby wejście w życie projektu ustawy, proponuje się stopniowe rozszerzenie zakresu 

sprawozdawczości podatkowej i dodanie postulowanego zakresu informacji w późniejszym 

terminie. 

- Przesunięcie terminu złożenia pierwszego sprawozdania z 2018 r. na 2019 r. 

 

Uwagi nie uwzględniono. Projektowany niewielki zakres sprawozdania nie powinien 

powodować trudności w wykazaniu danych pobranych z systemów służących do prowadzenia 

ewidencji podatkowej nieruchomości.  
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- Prawidłowość unormowania sprawozdania podatkowego organów podatkowych                       

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w ustawie  

o podatkach i opłatach lokalnych.   

 

Podstawowym źródłem danych objętych projektowanym sprawozdaniem są dane ewidencji 

podatkowej nieruchomości, która unormowana została przepisami art. 7a  ustawy z dnia                     

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i dotyczy podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego. Proponowane rozwiązanie należy zatem uznać                        

za prawidłowe. 

 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym. 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi 

organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

3. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów                 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Projekt ustawy został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny w celu zgłaszania w trakcie prac legislacyjnych zainteresowania 

w trybie przepisów ustawy dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).  Nie wpłynęło żadne zgłoszenie w trybie 

przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 





Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O Z W O J U  I  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia 

w sprawie sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie  podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego  

Na podstawie art. 7b ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem 

podatkowym organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego, wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób  

jego sporządzania, a także terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania 

aktualizacji sprawozdania. 

§ 2. Sprawozdanie obejmuje, w zakresie: 

1) podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości – zagregowane informacje o 

powierzchni, powierzchni użytkowej lub wartości przedmiotów opodatkowania tym 

podatkiem w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania, zgodnym z 

obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od nieruchomości; 

2) podstaw opodatkowania podatkiem rolnym – zagregowane informacje o liczbie hektarów 

przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów pozostałych 

gruntów  opodatkowanych tym podatkiem; 

3) podstaw opodatkowania podatkiem leśnym – zagregowane informacje o powierzchni 

lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 

opodatkowanych tym  podatkiem; 

4) podstaw opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości – zagregowane 

informacje o powierzchni, powierzchni użytkowej lub wartości przedmiotów 

opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin w 

                                                        
1)

 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U.  poz. 1595). 
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podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania, zgodnym z obowiązującymi na terenie 

gminy stawkami podatku od nieruchomości; 

5) podstaw opodatkowania zwolnionych od podatku rolnego – zagregowane informacje o 

liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych lub liczbie hektarów 

pozostałych gruntów  zwolnionych od podatku rolnego na mocy uchwał rad gmin; 

6) podstaw opodatkowania zwolnionych od podatku leśnego – zagregowane informacje o 

powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych opodatkowanych podatkiem leśnym zwolnionych od podatku leśnego na 

mocy uchwał rad gmin. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 2, wykazuje się zgodnie ze stanem ewidencji 

podatkowej nieruchomości prowadzonej przez organy podatkowe na dzień 30 czerwca roku 

podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.  

§ 4. 1. Informacje o obowiązującej na terenie gminy wysokości: 

a) stawek podatku od nieruchomości, 

b) średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla potrzeb wymiaru podatku rolnego, 

c) średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej dla potrzeb wymiaru podatku 

leśnego 

–  wykazuje się zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie gminy w 

roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.  

2. W przypadku, gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna, w sprawozdaniu wykazuje się średnią cenę 

ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującą w 

roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie. 

§ 5.  Szczegółowe zasady wykazywania informacji objętych sprawozdaniem określa 

wzór sprawozdania wraz z instrukcją, który stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 6. 1. Organy podatkowe przekazują sprawozdanie w postaci elektronicznej do 

właściwych regionalnych izb obrachunkowych w następujących terminach: 

1) część A sprawozdania – obejmującą informacje, o których mowa w § 4 – do dnia 

10 stycznia danego roku podatkowego; 

2) część B sprawozdania – obejmującą informacje, o których mowa w § 2 – do dnia 20 lipca 

danego roku podatkowego. 
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2. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania części sprawozdań w 

sposób wskazany w ust. 1, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu 

informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu usunięcia awarii. 

3. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów część A i B 

sprawozdania w postaci elektronicznej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprawozdania. 

§ 7. 1. W przypadku konieczności aktualizacji sprawozdania, o której mowa w art. 7b 

ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, organ podatkowy przekazuje ją w postaci 

elektronicznej niezwłocznie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej.  

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów aktualizację 

sprawozdania w postaci elektronicznej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

aktualizacji sprawozdania. 

§ 8. Sprawozdanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW  
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Załącznik  

do rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

 

SP-1 WZÓR SPRAWOZDANIA PODATKOWEGO ORGANÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, 

PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO 

SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE ORGANÓW PODATKOWYCH  

W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO 

Rok podatkowy: 

 

Nazwa i adres nadawcy: 

Numer identyfikacyjny REGON: 

 

Nazwa województwa: 

 

Nazwa powiatu: 

 

Adresat: 

Nazwa gminy: 

 

SYMBOLE 

WOJEWÓDZT

WO 

POWIAT GMINA TYP GMINY 

 

   

 

 CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Wysokość  

stawki/ 

średniej ceny skupu 

żyta/ 

średniej ceny 

sprzedaży drewna 

– w danym roku 

podatkowym 

Podstawa opodatkowania:  

powierzchnia/ 

powierzchnia użytkowa/ 

wartość/ 

liczba hektarów 

– stan na dzień 30 czerwca roku 

podatkowego, w którym jest 

sporządzane  sprawozdanie 

Podstawa opodatkowania 

zwolniona z podatku: 

powierzchnia/ 

powierzchnia użytkowa/ 

wartość/ 

liczba hektarów 

– stan na dzień 30 czerwca roku 

podatkowego, w którym jest 

sporządzane  sprawozdanie 
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1 2 3 4 

A1. podatek od nieruchomości
1
   

A1.1. grunty związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków zł m
2
 m

2
 

A1.2. grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych zł ha ha 

A1.3. grunty pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

 zł m
2
 m

2
 

A1.4. grunty niezabudowane objęte 

obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji i położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów 

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego  zł m
2
 m

2
 

A1.5. budynki mieszkalne 
zł m

2
 m

2
 

A1.6. budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz budynki 

mieszkalne lub ich części zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej  zł m
2
 m

2
 

A1.7. budynki zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym  zł m
2
 m

2
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A1.8. budynki związane z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajęte 

przez podmioty udzielające tych świadczeń zł m
2
 m

2
 

A1.9. budynki pozostałe, w tym zajęte na 

prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego  zł m
2
 m

2
 

A1.10. budowle 
% zł zł 

A2. podatek rolny    

A2.1. grunty gospodarstw rolnych  

zł 

ha  

przeliczeniowych 

ha  

przeliczeniowych  

A2.2. pozostałe grunty   

 

ha ha 

A3. podatek leśny    

A3.1. lasy 
zł ha ha 

A3.2. lasy wchodzące w skład rezerwatów 

przyrody i parków narodowych 

 

ha ha 

A4. uchwały rady gminy stanowiące 

źródło danych wykazanych w części A
2
 

  

A5. uchwały rady gminy stanowiące 

podstawę udzielonych zwolnień 

wykazanych w części B
2
  

 

1
 W formularzu elektronicznym sekcja A1. podatek od nieruchomości umożliwia dodawanie wierszy w celu wpisania zróżnicowanych stawek 

podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwały rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 
2
 W formularzu elektronicznym sekcja A4. uchwały rady gminy stanowiące źródło danych części A oraz sekcja A5. uchwały rady gminy stanowiące 

podstawę udzielonych zwolnień wykazanych w części B umożliwia dodawanie wierszy w celu wpisania kolejnych tytułów uchwał rad gmin. 

 

 

               …..…………………                                                                                                                  ……………………………. 

            rok     m-c     dzień                                                                                                Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

 

 

 

 

 



– 7 – 

 
Instrukcja wypełnienia i przekazywania sprawozdania:  

1. W kolumnie 2 sprawozdania wysokość stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta, średniej ceny sprzedaży drewna 

wykazuje się zgodnie z odpowiednią uchwałą rady gminy obowiązującą w danym roku podatkowym, w którym jest sporządzane  

sprawozdanie, z dokładnością wynikającą z tych uchwał.  

2. W przypadku, gdy rada gminy nie określiła w uchwale o wysokości stawek podatku od nieruchomości stawki podatku w kolumnie 2 

sprawozdania należy wybrać tekst  „STAWKI NIE UCHWALONO”.   

3. W przypadku, gdy rada gminy w uchwale o wysokości stawek podatku od nieruchomości zróżnicowała stawki podatku od nieruchomości, 

zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust 2-4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy pod właściwym rodzajem przedmiotu 

opodatkowania, dla którego dokonano zróżnicowania, dodać odpowiednią liczbę wierszy. Następnie w kolumnie 1 należy uzupełnić opisy 

rodzajów przedmiotów opodatkowania zgodnie z treścią uchwały rady gminy i  w kolumnie 2 wpisać uchwaloną dla danego rodzaju 

przedmiotu opodatkowania stawkę podatku. 

4. W przypadku, gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna w 

sprawozdaniu w kolumnie 2 należy wybrać z listy średnią cenę ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

obowiązującą w roku podatkowym, za który składane jest sprawozdanie. 

5. W kolumnach 3 i 4 powierzchnie, w tym powierzchnie użytkowe wyrażone w metrach kwadratowych wykazuje się z dokładnością do 1 m
2
. 

Dane, dla których miarą jest hektar lub hektar przeliczeniowy wykazuje się z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Dane o wartości 

wykazuje się w pełnych złotych. W sekcji A1. podatek od nieruchomości dane w części B wykazuje się zgodnie z podziałem na rodzaje 

przedmiotów opodatkowania uprzednio sprawozdanym w części A.  

6. W sekcji A4. uchwały rady gminy dotyczące danych wykazanych w części A należy wpisać tytuły uchwał rad gminy, w których określono 

wysokość obowiązujących stawek podatkowych albo średnich cen żyta lub drewna wraz z ich publikatorami.  

7. W sekcji A5. uchwały rady gminy stanowiące podstawę udzielonych zwolnień wykazanych w części  B  należy wpisać tytuły uchwał rad 

gminy, które stanowią podstawę udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku  rolnego lub podatku leśnego wraz z ich 

publikatorami.  

8. Organ podatkowy przekazuje pliki sprawozdań do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z 

wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych. 

9. Struktury danych przekazywanych do aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ma na celu wypełnienie 

dyspozycji art. 7b ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i …) zobowiązującej ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych  do określenia  szczegółowego zakresu  informacji objętych sprawozdaniem, wzoru 

sprawozdania oraz terminów i sposobu jego przekazywania oraz sposobu  jego sporządzania, a 

także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania. 

Proponuje się, aby w zakresie informacji o podstawach opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania 

zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, sprawozdaniem objęte zostały 

zagregowane informacje o:  

– powierzchni, powierzchni użytkowej lub wartości przedmiotów opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania, zgodnym 

z obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od nieruchomości, 

– liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów 

pozostałych gruntów  opodatkowanych podatkiem rolnym, 

– powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych opodatkowanych podatkiem leśnym, 

– powierzchni, powierzchni użytkowej lub wartości przedmiotów opodatkowania zwolnionych 

od podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin w podziale na rodzaje przedmiotów 

opodatkowania zgodnym z obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od 

nieruchomości, 

– liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych lub liczbie hektarów 

pozostałych gruntów  zwolnionych od podatku rolnego na mocy uchwał rad gmin, 

– powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych opodatkowanych podatkiem leśnym zwolnionych od podatku leśnego na mocy 

uchwał rad gmin. 
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Powyższe informacje będą wykazywane zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej nieruchomości 

prowadzonej przez organy podatkowe dla potrzeb podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane 

sprawozdanie.  

Sprawozdaniu będą podlegać również informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru 

odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Powyższe dane 

wykazywane będą zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy 

w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie. W przypadku, gdy rada gminy 

nie podejmie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży 

drewna w sprawozdaniu wykazywana będzie średnia cena podana w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego obowiązująca w roku podatkowym, w którym jest sporządzane  

sprawozdanie. 

Z uwagi na specyfikę powyższych podatków, w rozporządzeniu zaproponowano podział 

sprawozdania na dwie części, które będą przekazywane w dwóch różnych terminach, co jest 

zgodne z dyspozycją art. 7b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Część A 

sprawozdania obejmie informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny 

skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna i będzie przekazywana przez organy podatkowe do 

właściwych regionalnych izb obrachunkowych do dnia 10 stycznia roku podatkowego, w którym 

jest sporządzane sprawozdanie. Odpowiednie uchwały rad gmin podejmowane są w roku 

poprzedzającym rok podatkowy, co umożliwia przekazanie tych danych już na początku roku 

i jednocześnie zapewnia aktualną informację o wysokości obowiązujących stawek podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Część B sprawozdania obejmie 

informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz 

podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy 

uchwał rad gmin i będzie przekazywana przez organy podatkowe do właściwych regionalnych 

izb obrachunkowych do dnia 20 lipca roku podatkowego, w którym jest sporządzane  

sprawozdanie.  

W załączniku do rozporządzenia określono wzór sprawozdania wraz z instrukcją jego 

wypełniania i przekazywania, gdzie m.in. odniesiono się do dokładności z jaką powinny być 
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wykazywane poszczególne informacje.    

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zgodnie z przepisem  art. 2 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

sprawozdanie po raz pierwszy zostanie sporządzone w 2018 r.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej oraz nie zawiera norm 

technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z powyższym nie podlega procedurze notyfikacji.  

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii Europejskiej lub 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny, oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Rozwoju 

i Finansów.  
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