
 

 

Druk nr 3377  

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(druk nr 3312)  

 

Sejm na 79 posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu 

Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu 

rozpatrzenia.  

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy 

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

 

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 

  

 

Sprawozdawca 

 

 

(-) Ewa Szymańska 

Przewodniczący 

Komisji Finansów Publicznych 

 

 

(-) Andrzej Szlachta 
 
 



Liczba stron :  1     Data :   11.04.2019      Nazwa pliku :   V4_1506-5.NK   1 

VIII kadencja/druk 3312 

 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia ………. 2019 r. 

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin (Dz. U z 2018 r. poz. 228) w art. 7 ust. 2–5 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku 

za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena 

miedzi)2,5]  × 0,85 

– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16 000 zł za tonę.  

3. Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę 

podatku za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru: 

stawka podatku = (średnia cena miedzi - 12 000 zł) × 0,374 

– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny miedzi.  

4. Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę 

podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego 

wzoru: 

stawka podatku = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra)4] 

× 0,85 

– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2100 zł za kilogram.  

5. Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę 

podatku za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego 

wzoru: 

stawka podatku = (średnia cena srebra - 1000 zł) × 0,638 

– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny srebra.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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