
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

(druk nr 919) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Potrzeba uchwalenia zmian w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  oraz ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym, w zakresie zasad opodatkowania gruntów, z których 

korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania 

lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury 

telekomunikacyjnej, wynika przede wszystkim z konieczności doprecyzowania przedmiotu 

opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji.  

Aby ujednolicić praktykę organów podatkowych i orzecznictwo sądów ustawa 

przesądza, że za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie uważa się 

gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, 

pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Ustawa ma 

zniwelować wątpliwości związane z tym, czy grunty te są zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Posadowienie tej infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których 

przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony (na 

podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie skutkuje zmianą sposobu 

opodatkowania tych gruntów. Natomiast, gdy na tych gruntach oprócz posadowienia tej 

infrastruktury prowadzona jest działalność gospodarcza, wtedy od tych gruntów będzie 

pobierana stawka podatku od nieruchomości na dotychczasowych zasadach.  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2668). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych, która wniosła do niego poprawki mieszczące się w materii 

przedłożenia. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


