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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 28 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(druk nr 446) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych w dotychczasowym brzmieniu, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, 

budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Na podstawie art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze 

uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, przy czym stawki nie mogą 

przekroczyć maksymalnych wartości określonych w tym przepisie, w zależności od rodzaju i 

przeznaczenia nieruchomości. 

W świetle art. 21 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, 

zatwierdzanie granicy części lotniczej lotniska należy do kompetencji Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego. Art. 2 pkt 6 Prawa lotniczego stanowi z kolei, że część lotnicza 

lotniska to obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do 

związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi 

tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany 

W noweli zaproponowano, aby od podatku od nieruchomości zwolnione były grunty, 

budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Ustawa zmierza więc do tego, aby zwolnieniu podatkowemu podlegały, oprócz 

budynków i budowli, wszystkie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku 



– 2 – 

publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle, w 

aktualnym stanie prawnym także objęte opodatkowaniem. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 25 maja 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1228).  

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie trafił do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. W II czytaniu do projektu zgłoszono 3 poprawki. Komisje rekomendowały 

posłom odrzucenie wszystkich.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów, przy 1 głosie przeciw i 199 głosach 

wstrzymujących się. 

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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