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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD 

SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI 

CYWILNOPRAWNYCH (Dz. U. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 867) 

 

Art. 3. 

1.  Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 

3. 

2. Przepis art. 4 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które 

nastąpiło po dniu 12 maja 2006 r. 

3. Przepis art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w 

drodze darowizny lub polecenia darczyńcy przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się na fakt nabycia po 

dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

<Art. 3a. 

Osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarła 

przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki 

spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu i na zasadach obowiązujących przed dniem 1 

stycznia 2007 r., jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spadku po tym 

spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną 

nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z 

przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do 

lokalu w małym domu mieszkalnym.> 

 


