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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

 

 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy Pana posła Zbigniewa Dolata. 
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Projekt 

Ustawa 

z dnia ……… 2021 r. 

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1170, Dz.U. z 2018 r. poz. 2244  oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 401) art. 7 w ust. 1 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: 

„3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy dotyczy zmiany w art. 7 ust. 1 pkt 3 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401), zwanej 

dalej „ustawą”. Art. 7 znajdujący się w rozdziale 2 ustawy (podatek od nieruchomości) dotyczy 

zwolnień od podatku od nieruchomości. Ust. 1 pkt 3 niniejszego artykułu brzmi obecnie: „1. 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: (…) 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na 

obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. Zgodnie z projektowanymi zmianami 

przepis ten będzie brzmiał:„1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 3) grunty, budynki 

i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 

 

W celu całościowego rozpoznania problemu i zrozumienia potrzeby zmiany niniejszego 

przepisu należy odnieść się do słowniczka określeń użytych w ustawie znajdującego się w art. 

1a ustawy. Zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 tego artykułu jako budynek należy rozumieć: „obiekt 

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”, 

a jako budowlę: „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Natomiast zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a konkretnie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „obiekt budowlany” to „budynek, budowla bądź obiekt 



małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych”, a z kolei 

„budowla” - to „każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową”. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej przepisy normę prawną z art. 7 ust. 

1 pkt 3 należy rozumieć następująco: 

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a więc: budynki, 

budowle bądź obiekty małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesione z użyciem wyrobów 

budowlanych, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach) 

b) budowle (obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a więc budowle – m.in. lotniska, wraz  

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych), a także urządzenie budowlane 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zajęte pod nie 

grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”. 

W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego budowlą jest m.in. 

lotnisko, to normę tę można jeszcze bardziej skrócić do formy: „Zwalnia się od podatku od 

nieruchomości budynki, budowle - w tym lotniska - i zajęte pod nie grunty na obszarze części 

lotniczych lotnisk użytku publicznego.”. W myśl projektowanych przepisów normę prawną z 

art. 7 ust. 1 pkt 3 należałoby interpretować następująco: „Zwalnia się od podatku od 



nieruchomości grunty, budynki i budowle – w tym lotniska - na obszarze części lotniczych 

lotnisk użytku publicznego.”. 

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować 

w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle 

oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk 

użytku publicznego. Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na 

obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i 

budowle znajdujące się na tym obszarze. Taka interpretacja pojawia się ze względu na 

niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt 

wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako 

budowli i nie ma  znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy  nie, gdyż cała powierzchnia objęta 

granicą lotniska jest budowlą. Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno 

i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie 

grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym 

również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. 

Przepisy dotyczące lotnisk brzmiałyby w analogiczny sposób, jak przepisy dotyczące 

kolei, stowarzyszeń, czy muzeów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 1a, pkt 5, czy pkt 

7 ustawy zwalnia się z podatku: „1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład 

infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym (…) ”, „1a) grunty, 

budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków.”, „5) grunty, 

budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia 

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i 

techniki, kultury fizycznej i sportu (…)", czy też „7) grunty i budynki we władaniu muzeów 

rejestrowanych”. Zastosowana w wyżej wymienionych przepisach konstrukcja „grunty, 

budynki i budowle” byłaby zatem zastosowana także w zakresie lotnisk. Bez żadnych 

wątpliwości zwolniony od podatku od nieruchomości byłby zatem po tej korekcie cały obszar 

części lotniczych lotnisk użytku publicznego i nie byłoby żadnych podstaw, by uważać, że 

zwolnieniu podlegać powinny tylko budynki i budowle na tym terenie oraz grunty, na których 

te budynki stoją. 

 Praktyka wskazuje na problem różnego stosowania tego przepisu. Organy podatkowe 

w zróżnicowany sposób intepretują art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, co nie sprzyja pewności prawa i 

jest znacznym problemem dla zarządzających lotniskami. Przedmiotem postępowań było na 

przykład rozstrzygnięcie, czy zwolnieniu podlegają tylko grunty zabudowane budynkami i 

budowlami, gdyż większość powierzchni lotnisk stanowią bowiem tereny niczym 



niezabudowane. Zdarzało się, że nie uznawano terenów niezabudowanych jako uprawniających 

do stosowania zwolnienia. Zdaniem wnioskodawców należy ujednoznacznić ten przepis, tak 

aby zachować w mocy intencję ustawodawcy, który zamierzał przyznać ułatwienia lotniskom 

publicznym, jako spełniającym funkcje komunikacji dla ogółu społeczeństwa. 

Projektowane zmiany dotyczyć będą zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych 

lotnisk sportowo- szkoleniowych.  

Zgodnie z projektowanym art. 2 ustawy proponuje się, aby przepisy przedmiotowego 

projektu weszły w życie z dniem dnia 1 lipca 2021 r. 

Projekt odniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i nie 

pociąga za sobą skutków dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt dotyczy praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej. Przewiduje się pozytywny wpływ projektu ustawy na działalność przedsiębiorców 

z uwagi na zapewnienie pewności prawa w zakresie kosztów stałych dla zarządzających 

lotniskami. 

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem UE. 

Projekt nie przewiduje wydawania dodatkowych aktów wykonawczych. 
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