
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka oraz do ministra administracji i cyfry-

zacji Rafała Trzaskowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przedstawienie przez ministerstwa możliwości prawnych 

wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości dla mienia gminnego oraz konse-

kwencji z tego wynikających. Przepisy w zakresie opodatkowania nieruchomości stanowiących mienie gmin-

ne we wszystkich jednostkach samorządu gminnego zawiera ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jednolity: DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Projekt zmiany ustawy pro-

cedowany jest obecnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, przedłożony został Radzie Ministrów 

24 kwietnia 2014 r., druk KRM-10-27-14. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podatni-

kami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów bu-

dowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, lub z innego 

tytułu prawnego, lub jeśli jest bez tytułu prawnego. 

W związku z tą regulacją powstaje sytuacja, w której gminne jednostki samorządu terytorialnego muszą 

dokonywać samoopodatkowania podatkiem od nieruchomości. Sytuacja ta stwarza problem, ponieważ orga-

ny władzy samorządowej są organami podatkowymi, a przychody z tytułu podatku od nieruchomości stano-

wią przychody właściwych gmin. Innymi słowy, gminy za własne spółki i jednostki organizacyjne naliczają 

podatek od nieruchomości, a następnie wyposażają te podmioty w środki, które następnie wpłacają na gminne 

konto – gminy same sobie płacą podatek. 

Mając to na uwadze, wnoszę o przedstawienie przez ministerstwa możliwości prawnych wprowadzenia 

zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości dla mienia gminnego oraz konsekwencji z tego 

wynikających. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 




