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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(druk nr 1086) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu uwzględnienie w źródłach dochodów własnych gminy, wskazanych 

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, opłaty reklamowej. Możliwość uchwalenia przez radę gminy poboru opłaty 

reklamowej od umieszczonych na obszarze gminy tablic reklamowych lub urządzeń 

reklamowych wprowadziła ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która weszła w życie 11 września 

2015 r. Wspomniana ustawa przesądziła, iż opłata reklamowa mieści się w systemie 

podatkowych opłat lokalnych stanowiących dochód gmin, dlatego też niniejsza nowelizacja 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma charakter porządkujący.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego wpłynął do Sejmu 8 września 2015 r. i został skierowany do Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przeprowadzenia pierwszego 

czytania (druk sejmowy nr 3927). Komisja na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r. 

przyjęła sprawozdanie (druk sejmowy nr 3934). W drugim czytaniu nie zostały zgłoszone 

wnioski legislacyjne. Ustawa została uchwalona na 101. posiedzeniu Sejmu w dniu 25 

września 2015 r. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Należy ustalić, czy dochody z tytułu opłaty reklamowej mają być uwzględniane przy 

ustalaniu wskaźnika dochodów podatkowych stanowiącego podstawę do ustalenia kwoty 

podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Przepis art. 20 ust. 3 ustawy 

nowelizowanej wskazuje źródła dochodów podatkowych, które uwzględniane są przy 

obliczaniu wskaźnika dochodów podatkowych. Należy zauważyć, iż nie są to wszystkie 

źródła dochodów własnych gminy wymienione w art. 4 ust. 1, dlatego należy przypuszczać, 

iż możliwe jest niewskazywanie opłaty reklamowej jako źródła dochodów podatkowych 

uwzględnianych dla celów obliczania kwoty podstawowej części wyrównawczej. Ze względu 

jednak na brak jednoznacznej informacji w tej kwestii (uzasadnienie nie odnosi się do tego 

zagadnienia), przedstawiona zostaje powyższa wątpliwość.  

W razie ustalenia, iż opłata reklamowa ma być uwzględniana przy obliczaniu wskaźnika 

dochodów podatkowych należy przyjąć poniższą poprawkę. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 po wyrazach „z późn. zm.)” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako 

pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 20 w ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) wpływów z opłaty reklamowej;”;”.  
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