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Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2021 r. dotyczące prośby o opinię do przygotowanego 
przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom 
dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących 
w skład elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 354), proszę przyjąć następujące wyjaśnienia. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19) dotyczył zbadania 
konstytucyjności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) – projekt UC27, tj. przepisu 
o wejściu w życie, w zakresie, w jakim wywoływał skutek retroakcji. Przepis ten skutkował 
wejściem w życie nowelizacji definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej z dniem 1 stycznia 
2018 r., podczas gdy poszczególne przepisy ustawy wchodziły w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia oraz z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 14 lipca 2018 r. Zważywszy, 
że ww. definicje mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, powyższe doprowadziło 
do zmiany wysokości tego podatku od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną, a zatem do 
zmniejszenia dochodów gmin.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 4/19 orzekł, że przepis ten jest niekonstytucyjny w 
zakresie, w jakim narusza zasadę nieretroakcji i w takim zakresie traci moc po upływie 18 
miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku (wyrok ogłoszono 4 sierpnia 2020 r.) oraz zobowiązał 
ustawodawcę do podjęcia w tym czasie prac legislacyjnych mających na celu opracowanie 



regulacji rekompensującej gminom poniesione straty. TK zastrzegł również, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu możliwe będzie dochodzenie przez gminy 
odszkodowań od Skarbu Państwa.

Wobec powyższego, zgodnie ze złożoną deklaracją podczas posiedzenia Komisji 
Ustawodawczej w dniu 4 marca 2021 r., Minister Klimatu i Środowiska podjął prace nad 
przygotowaniem rozwiązań dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych sygn. K 4/19. W dniu 30 marca 2021 r. wystąpił 
z wnioskiem do KPRM o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w 
związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. 

W opinii Ministra Klimatu i Środowiska, wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien bowiem 
zostać zrealizowany rządowym projektem ustawy, m.in. z uwagi na fakt, iż taki projekt będzie 
najlepiej skoordynowany z projektem ustawy budżetowej, co jest niezbędne, z uwagi na jego 
skutki finansowe.

Niezależnie od powyższego, poniżej przedstawiam przygotowaną w porozumieniu z Ministrem 
Finansów opinię do senackiego projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów 
utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład 
elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 354). 

1. Przede wszystkim brak dołączenia Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy, nie 
pozwala na określenie skutków wejścia w życie projektowanej ustawy dla sektora finansów 
publicznych (budżetu państwa) związanych z koniecznością wypłaty rekompensat. Na 
podstawie otrzymanych dokumentów nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych 
regulacji. Uniemożliwia to kompleksową ocenę projektu, w szczególności ocenę skutków 
finansowych, które są kluczowym aspektem projektowanej regulacji. W związku z 
powyższym, przekazany projekt nie spełnia wymogu przedstawienia skutków finansowych 
wykonania ustawy, określonego w art. 118 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 77 ust. 2 pkt 4 
uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu 
(M. P. z 2018 r. poz. 846, z późn. zm.).

2. W projektowanej ustawie proponuje się uregulowanie m.in. procedury przyznawania 
rekompensat gminom dochodów utraconych z podatku od nieruchomości za 2018 r.

Na wstępie należy zauważyć, że w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – dalej u.p.o.l., funkcjonuje już instytucja zwrotu 
utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, a 
rekompensata następuje z budżetu państwa.

W art. 7 ust. 4 i 5 u.p.o.l. uregulowano zasady przyznawania rekompensat z tytułu zwolnień 
za niektóre przedmioty opodatkowania znajdujące się w parkach narodowych i rezerwatach 
przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l.) oraz dla przedsiębiorców o statusie centrum badawczo 
- rozwojowego (art. 7 ust. 2 pkt 5a u.p.o.l.).



W rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych1 określono zasady 
i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów. Wydaje się, że funkcjonujące od kilku lat 
rozwiązania powinny być podstawą do opracowania trybu i zasad przyznawania 
incydentalnej rekompensaty w związku ze zmianami opodatkowania elektrowni 
wiatrowych, szczególnie w zakresie wskazania organu właściwego do rozpatrywania 
wniosków.

W szczególności, z uwagi na potencjalnie dużą liczbę gmin, które będą składać wnioski 
o rekompensatę zasadne wydaje się, aby w pierwszej instancji były one składane do 
wojewody, a nie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Nałożenie na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązku zbierania, 
a w szczególności sprawdzania prawidłowości złożonych wniosków pod względem 
rachunkowym i formalnym, a także prowadzenia procesu wyjaśniającego w ściśle 
określonym czasie, może być utrudnione (wręcz niemożliwe), z uwagi na brak 
szczegółowych danych dotyczących pojedynczych rodzajów obiektów będących 
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości2. Takimi danymi dysponują 
gminy, a nadzór nad działalnością gmin sprawuje wojewoda.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego, będzie organem wyższego stopnia, rozpatrującym 
odwołania od decyzji wojewody.

Rozważenia wymaga także uzupełnienie procedury składania wniosków przez gminy o 
możliwość złożenia korekty wniosku, po terminie przewidzianym w projekcie, w 
przypadku złożenia przez podatnika korekty deklaracji lub wydania przez organ podatkowy 
decyzji ustalającej. Zmiana podstawy opodatkowania będzie miała wpływ na wielkość 
rekompensaty.

Niezależnie od powyższego, uzupełnienia lub zmiany wymagają również następujące 
kwestie:

 w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 – po słowach „stawkę podatku obowiązującą w roku 
podatkowym 2018” należy dodać - „ustaloną przez radę gminy”, aby nie było 
wątpliwości jaką stawką opodatkowane są budowle na terenie danej gminy;

 w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 – należy wykreślić „wraz z formą prawną prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej”. Informacja o formie prawnej prowadzenia działalności 
przez podatników jest zbędna. W konsekwencji, zmieniony powinien zostać opis do kol. 
4 i 5 w pkt IV tabeli znajdującej się we wniosku;

 należy wykreślić przepis art. 4 ust. 3. Dane zawarte w kopiach decyzji ustalających oraz 
deklaracji na podatek stanowią tajemnicę skarbową. Zobowiązanie gmin do 

1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy 
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz 
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2083)
2 Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie posiada danych dotyczących wysokości podatku od nieruchomości 
płaconego przez podatników z tytułu opodatkowania budowli elektrowni wiatrowych. Jednostki samorządu 
terytorialnego nie są zobowiązane do składania sprawozdań dotyczących wpływów z podatku od nieruchomości 
od poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.



przekazywania tych danych wymagałoby zmiany przepisów dotyczących tajemnicy 
skarbowej zawartych w Ordynacji podatkowej;

 we „Wniosku o zwrot dochodów (...)” w pierwszym przypisie, można byłoby 
przywołać, dla ułatwienia i jasności sprawy, również rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i 
udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.).

3. Podatek od nieruchomości jest dochodem gmin zaliczanym do dochodów podatkowych, 
stanowiących podstawę do wyliczenia subwencji ogólnej. Niższe dochody w 2018 r. mogły 
skutkować wyższą kwotą części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. Gdyby w 
2018 r. gminy otrzymały podatek od nieruchomości naliczony od budowli wchodzących w 
skład elektrowni wiatrowych, wówczas subwencja byłaby niższa, a w niektórych 
przypadkach gminy mogłyby zostać zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dlatego też 
uzasadnione byłoby włączenie (czasowe) środków rekompensaty do dochodów 
podatkowych gmin.

4. W związku z brakiem oszacowania skutków finansowych rekompensaty, nie jest możliwa 
ocena zasadności rozwiązania polegającego na  podziale wypłat rekompensaty na trzy 
roczne raty. Rozwiązanie takie może budzić wątpliwości, gdyż kolejne raty mają być 
zwiększane o wskaźnik inflacji.

Z poważaniem

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Łukasz Schreiber
Członek Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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