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282 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 22 listopada 1971 r. 

w sprawie ·podatku gruntowego. 
,/ 

Na podstawie art. 4 pkt 1-3, art. 6 ust. 2 i 3 i art. 7 
ust 2 i 3 ustawy z crnia 26 pażdziernika 1971 r. o podatku 
gruntowym (Dz.U. Nr 27" poz. 254) - zarządza się, co nastę
pujJ~: 

§ 1. Zalicżenie poszczególnych ' powiatów, miast stano
wiących powiaty i miast wyłącz.onych ' z województw do od-'

I -powiedniej grupy w celu wymiaru ' podatku gruntowego 
określa . częŚć I tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do rozpo
rządzenia: 

podatku gruntowego za te lilta ,\!stala się podstawę opodatko
wania według normy przeciętnego przychodu szacunkow~gor 
stosowanej w 1971 r. , . 

§ 3.1. Normy przeciętnego przychodu szacunkowego 
z 1 ha gruntów w zależności od ich klflSY, ' rodzaju, położe
nia w strefie ekonomicznej i grupie powiatów określa tabela 
stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia. , 

, 2. Normy przeciętnego przychodu szacunRowego, ' usta-

§ i. 1. Ząliczeńia poszczególnych miejscowości do stref 
. ekonorriiGznych na terenie powiatu dokonuje prezydium po

wiatowej rady narodowej. 

' lone w tabeli norm dla gruntów ornych klasy IIIa lub IIIb 
albo klasy łVa lub rVb, stosuje się w celu wymiaru poda'tku 
gruntowego w tych wypadkach, gdy grunty orne zaliczone 
do tych klas ujęte zostały w ewidencji ' gruntów. (rejestrach 

2. Zasady zaliczania miejscowości do stref ekonomicz-
nych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. ' , , 

• , 3. Jeżel i miejscowość znajduje się w zasięgu różnych 
stref ekonomicznych, I wówczas zalicza się ją db strefy Wyż
,szej: 

4. Przy ustalaniu liczby mięszkańców w uzdrowisku 
'uwżględnia się liczbę mieszkańców stałych łącznie z kuracju
'szami, przebywającymi w uzdrowisku w pełnym śezonie. 
, 5. Odległości podane w załączniku nr 2 ustala Się we
dług długości dróg o nawierzchni twardej, prowadzących 

'ż miasta, uzdrowiska lub ośrodka przemysłowego do środka 
miejscowości (wsi). ' . 

6. Dla dróg o miękkiej ' nawierzchni prtyjmuje się odle
. głość o 50% większą od rzeczywistej. 

7.' Jeżeli z mia~ta, uzdrowiska lub ośrodka, przemysłowe
go ,do wsi można dojechać więcej niż jedną drogą, do usta
lenia odległości przyjmuje się drogę najkrótszą. 

"S. Jeżeli w latach 1972 i 1973 miejscówość(wieś) zQsta
nie, zaliczona do strefy ekonomicznej, Vi której oodwiązują 
w,yż,sze normy przychodu szacunkowego, niż byfy w tej 

,miejs<;owości stosowane w 1971 r., wówczas przy wymiarze 

gruntów). ' ' 
3. Jeżeli w gosp'odarstwie wszystkie , grunty , orne kla'sy . 

, III lub przeważająca ich część zo~tały przeklasyfikowane do 
klasy III a , wówczas do łąk i pastwisk zaliczonyCh do klasy 
III stosu.jesię nor:my przeciętnego przychodu szacunkowego 
ustalone , w tabeli ' norm dla , gruntów ornych ' klasy lIla .. Je
żeli zaś wszystkie grunty oine klasy III lub przeważająca 
ich, część zóstały przęklasyfikowane do klasy ,lIIb, wówczas 
do łąk i pastwisk zaliczonych do klasy III stosuje się normy 
przeciętnego przychodu sżacunkowego ustalone. w tabeli 
norm dla gruntów ornych klasy III b. 

§ 4. 1. Dla indywidualnych gospodarstw rolnych, z ' wy
jątkiem wymienipnychw § 5 ust. .l pkt 8 ,i -9, ustala się staw
ki procentowe , określone w skalach nr 1-4, stanowiących 
załącznik nr 4 do rozporządze'nia. 

2. Dla indywidualnych gospodarstw rolpych, z wyjąt

kiem wymienionych w § 5 ust.! pkt S i 9,położonych na 
obszarze: m.st. Wa'rszawy, m. Krakowa" m . .Łodzi, m. Rozna'
nia im.Wrocławia ' oraz . miast slano!viących powiaty, poda
tek . gruntowy me może być niższy niż 12% podstawy opo
datkowania. 
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3. Jeżeli podatnik posiada grunty w dwu lub więcej gro
madach (miastach, osiedlach); a w jednej .. z .nic-h mieszka, 
wówczas płaci podatek obliczony od łącznej podstawy opo
datkowania,. przypadającej ze wszystkich gruntów, przy za
stosowaniu stawki podatkowej określonej 'w skali obowiązu
jącej w gromadzie (mieście, osiedlu), w której " podatnik 
mieszka. Jeżeli" podatnik nie mieszka w ' żadnej gromadzie 
(mięście, osiedlu}, w której posiada grunty, wówczas płaci 
podatek obliczony od każdego obszaru gruntu oddzielnie, ale 
przy zastosowaniu sŁawki procentowej . przypadającej od 
łącznej podstawyop.octatkowania ze wszystkich gruntów, 
określonej w skali obowiązującej w gromadzie . (mieście, 

' osiedlu) miejsca położenia gruntu. . 
4. Jeżeli podatnik gospodaruje na gruntach własnych, 

na gruntach państwowych oraz na gruntac~ ' dzierżawionych 

od innych rolników i z tego tytułu podlega obowiązkowi po
datkowemu, podatek według stawek ' procentowych wymierza 
się odrębnie od podstawy opodatkowania ustalonej z grun
tów własnych i odrębn~e ' od podstawy oppdatkowanla 

, z wszystkich gruntów państwowych i dZierżawionych. 

5. W razie gdy podatnik dokonał indywidualnych żniw 
,z części gruntów wniesionych do rolniczej ' spółdzielni pro
dukcyjnej w pierwszym roku po wstąpieniu do spółdzielni 
lub ~ jeżeli wstąpił w jesieni po zasiewach ozimych ,- w 
następnym roku po -wstąpieniu, wówczas , płaci pqdatek za 
dany rok według stawki procentowej, przypadającej od pod~. 
stawy opodatkowania ustalonej z gruntów, z których doko
nał indywidualnych żniw. , 

6. W razie gdy podatnik będący członkiem rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej. poza działką przyzagrodową upra'
wia . i dokonuje zbiorów indywidualnie z nie wniesionych do , 
spółdzielni gruntów własnych ' lub objętych wspólną gospo
darką gruntów członka rodziny ,wskutek tego; że gruntów 
tych nie mógł włćlczyć do spółdzielni ze- względu na ich poło" , 
żenie w innej miejscowośCi; wówczas płaci podatek według 
stawki procentowej przypadą.jące] od podstawy opodatkowa
nia, ustaJonej z , gruntów nie' wniesionych do spółdzielni 

! ~ .. użytkowanych indywidualnie (bez włączenia ' działki przy-
zagrodowej). ' 
:. 7.. ,W razie gdy J p9dafnik będący członkięm rolniczej 
spółdzielni ' produkcyjnej , poza działką przyzagrodową upra
wia i dokon).lje zbi.orów, indywidualnie z części gruntów 
własnych nie wniesionycbdo spółdzielni bądź gruntów człon
karodziny objętych przed wstąpieniem do spółdzielni wspól
ną gospodarką, wówczas z tych gruntów płaci , za dany rok 
podatek według stawki procentowej przypadającej od pod
stawy opodatkowania ustalonej rącznie z gruntów ~łączonych 

, do spółdzielni i uprawianych indywidualnie. 
§5. ' 1. , Ustala : się stawki, ' które stosuje się bez względu 

na wysokość podstawy opoda.lkowania dla gospodarstw bę
dących We władani u: 
l) rolniczych spółdzjelni produkcyjnych w wysokości: 

;a) 7°/. podstawy opodatkowania ustalonej · z gruntów 
,wniesiony'ch , do spółdzielni przez ich członków oraz 
z gruntów dzierżawionych od osób fizyqnych, jeżeli 

co do tych gruntów obowiązek poda~kowy ciąży na 
spółdzielni, -<4 

,b) 6% podstawy opodatkowania ' ustalonej z gruntów 
Państwowego ' Fupdusz~ Ziemi i z , innych gruntów 
przekazanych spółdzielni w użytkowanie przez właś
ciwe organy administracji państwowej, z wyjątkiem 
położonych na obszarze określonym pod lit. Cl, 

c) 4% podstawyopodątkowanią, ustalonej z gruntów 
określońycb pod lit. b}, a położonych na obszarze 
województw koszalińskiego i olsztyńskiego, z wyjąt
kiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego, 

. w,9jewództw opolskiego, szczecińskiego, wrocławskie

. go, . zielonogórskiego ,i m. ;Wrocławia · oraz; ,:powiatów 

,/ 

bielskiego, ' ełckiego, gołdapskiego, oleckiego - i suwal
skiegowojewództwabiałostockiego, powiatów elbląs
kiego; gdańskiego"kwidzyńskiego, lęborskiego, mal
borskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego 
oraz m. Elbląga ~ojęwództwa gdańskiego, powiatów 
bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszo'W:, 
skiego iwłodawskieg,o wolewództwa lubel~kiego, p~ 
wiatu trzcianeckiego i m. Piły województwa: >poznań
skiego oraz powiatów gorlickiego, leskiego, luba,-

~} - czowskiego, przemyskiego, sanockiego i ' ustrzyckie'go , 
województwa rzeszowskiego, 

2) kółek rolniczych i ich ośrodków , rolnych - vi · wysokośc~ 
fNę podstawy opodatkowania, a na obszarze określonyM ', 
w pIet 1 lit c) ~ w wysokośc~ 4°/. pod'stil'YY ' oppdatk.o~ " 
wania, 

3) zespołów ~ypasowych owiec, co do gruntów (pashyi,sk), 
którym właściwę orga'ny prezydiów rad narodowych wy
dzierżawiły będące w ich zarządzie grunty, pań~t~owe ~ 
w wysokości 1,75°/. podstawy opodatkowania, ' 

4) wspólnot gruntowych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun
towych (Dz. U. Nr 28, poz. 169), użytkowanych jąko 

pastwiska lub użytki leśne - w wysok,ości 4°/. pods'ta
wy opodatkowania, 

5) 'osób prawnych, których ' dochód zgodnie ze statutem 
'jest obracariy w całości na celę ogólnej , użyteczności, 
naukowe, oświatowe, kulturalne, ' sportowe i dobroczyn
ne - w wysokości 4°/. podstawy opodatkowania, \ 

6) osób prawnych lLościołów i związków wyznaniowych, 
których dochÓd ' zgodnie ze statutem jest obracany w ca
łości na cele kultu religijri'ego, oświat~we, dobroczynne 
1) opieki społecznej - w wysokości 4°(. podstawy '()po~ 
datkowania; , , ' 

7) placówek wychowawczych opiekuńczo-wychowaw-
czych, działających. na podstawie ·art. 39 ustawy z dnia 
15 lipca 1961 r. o rozwoju sysfemuoświa'ty i WyChowa
nia (Dz; U. ,Nr 32, poz. 160), jak również zakładów opie- _ 
kuńczych i sierocińców, utrzymywanych przez stówar~y
szenia i leh związki oraz instytucje i ' zakłady; jeżeli 

- podlegają pa(lstwowemu hadzorowii kontroli - Vi wy
sokości 4% podstawy opodatkowania, 

, 8) osób fizycznych, co do gruntów stanowiących współ- ' 
własność, a użytkowlmychjako baje wypasowe - : w 
wysokości 4% podstawy opodatkowania, 

9) osób fizycznych co do gtunt6w położonych na obszarze . 
określonYm w pkt 1 li't. c}, 'dzierżawionych na okres co,. 
najmnieJ ·3 lat na podstawie umowy zawartej z właści-~ 
wym organem prezydium rady narodowej, w ramac~ 
likwidacji nie zagospodarowanych użytków rolnych -
w wysokości 40fepodstawy opodatkowania. 
'2. Ustala się stawkę procentową w wysokośCi 1fłOfo, slo

sowaną bez ' względu na wy~okość podstawy opodatkowania 
" przy opodatkowaniu przychodów osiąganych przez podatni

ków podatku gruntowego z czynności , furmaństwa, wykony
wanego osobiście lub . z udziałem członków najbliższej ro- ' 
dziny. ' 

o§ 6. 1. Obniża się o 100/. podatek, obliczony według sta
wek procentowych określonych w § 4 dla indywidualnych 
gospodarstw r()l~ych połoionych na obszarze województw 
koszalińskiego, olsztyńskiego, zielonogórskiego i szczecm
skiego z . wy jątkiem m. Szczecina oraz na obszarze powiatów 
ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostoc
kiego, powiatów , elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, 
malborskiego, szturp.skiego i m. Elbląga województwa gdań
skiego, powiatów brzeskiego, grodkowskiego,namysłowskie
go;, niemodlińskiego i nyskiego oraz miast Brzeg ' i Nysa wo
jewódz.hl(a ' . opolskiego, powiatów , bolesławreckiego, bystrzyc
kiego, je.i:eniogórsktego" kamiennogórsk,iego, : kłodzkiego, lu .. 

/ 

\ 

" 
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bańskiego, lubińskiego, lwówe_ckiego" noworudzkiego, wo- dze procentowego udziału gruntów ornych w stosunku d~ , 
łowsk.iego, zgorzeleckiego i , m. Jeleniej Góry województwa ogólnego ' obśzaru użytków rolnych. 
wrocławskiego oraz powiatów leskiego i ustrzyckiego wbje- 8. Dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych stawki kwo-
wództwa rzeszowskiego. towe podatku gruntowe~o ustala się: ' 

2. Obniżkę podatku o 10% stosuje się także do indy- 1), z 1 ha użytków rolnych - W. wysokości , 300/0 stawek: 
widualnych gospodarstw rolny'ch, które , na, skutek zmian kwotowych ustalonych dla indywidualnych gospodarstw 
pod~iału administracyjnego przeszły z powiatów wymienio- rolnych w danej gromądzie (wsi), - -mieście, . dzielnicy 
nych w ust. 1 do powiatów, w ~tórych obn\żka ta nie ma i osiedlu (ust. 4), , 
zastosowania; 2) z 1 ha przeliczeniowegp gruntów ornych - w wyso-

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podatku kości stawek kwotowych ustalonych dla .indywidualnycłi 
przypadającego od gospodarstw rolnych,. rolniczych spół- 90Sllodarstw rolnych w danej gromadzie (wsi), mieście, 
dzielni produkcyjnych oraz kółek rolniczych ' i ich ośrodków dzielnicy i o,siedlu (ust. 4) . 

. rolnych, ustalonego według stawek procentowych określo- § 8. 1. Jeż~li podatnik ma na utrzymaniu ,pięcioro lub 
, nychw §' 5ust. 1 pkt 1 i 2. sześcioro dzieci, korzysta z ulg w wysokości 25°/ó, a jeżeli 

§ 7. 1. Stawki kwotowe podatku gruntowego dla indy- ma siedmioro 'lub ośmioro dzieci - w wysokości 50010 po
widualnych gospodarstw rolnych z 1 ,ha' użytków rolnych datkilobliclo,nego według stawek procentowych. Całkowite 
,oraz stawki. kwotowe ' podatku gruntowego z 1 ha przelicze- zwolnienie od tego podatku następuje wówczas, gdy podatnik 
niowego gruntów ornych , określa część II tabeli, stanowią- ma na utrzymaniu więcej niż ośmioro dzieci. ' 

- , _ !=ej załącżnik nr 1 do rozporządzenia. . 2. Ulgę stosuje się ty Iko do podatników, dla których 
, 2. Podatek gruntowy według stawek, o' których mowa łączna podstawa opodatkowania za rok przyznania ulgi nie 

w ust. l, pobiera się: _ przekracza 34;650 zł. - , 
1) według stawek kwotowych z 1 ha użytków rolnych od 3. Ulga przysługuje na ,dzieci do lat 15: własne, przy-

gospodarstw o obszarze użytków rolnych ' przekraczają- sposobione i pasierbów, jeżeli nie posiadają własnych żródel 
cyeh l ha, - ,przychodów, oraz na dzieci starsze do ukończenia przez nie 

2) według stawek kwotowych z 1 ha gruntów ornych od 24 lat zycia, jeżeli pobierają naukę lub odbywają prak tykę 
' gospodarstw o obszarze gruntów ornych od 2 ha prze- zawodową i jeżeli nie pcsiadają własnych zródeł, przycho-

liczeniowych. dów. 
4. Przy stosowaniu ulgi bierze się pod /uwagę dzieci od

,3. Jeżeli podatnik posiada grunty położone w różnych dane na naukę rzemiosła, jeżeli podatnik łoży na ich utrzy-
m" ieJ's, cowościach w tym samym powiec.ie,do okreŚlenia wiel- . , manle. " ' " 
koścC użytków roll}ych grunty' te łączy się. Podatek ustala 5. Przy st.osowaniu ulgi bierze s-ię pod uw_agę stan ro-
się ,z użytków rolnych oraz z gruntów ornych przy zastoso- dzinny oraz wiek dziecka podat.nika w ostatnim dniu roku 
waniu stawek kwotowych właściwy,ch dla miejscowości, w poprzedzającego rok podatkowy. 
której zp.ajdJ.lją się główne zab udowania gospodarcze, a , w _ . 6. Jeżeli podatnikiem . jest kobieta, która sama prowadzi 
braku zabudowań wedłu'g stawek właściwych dla miejsco- gospodarlitwo , 'rolne, ulgę stosuje się w rozmiarze 25% ' po

, wości; w której położona , jest przeważająca część ,gruntów. _ datku, gdy ma na utrzymaniu t-roje lub czwor'o dzieci, a w 
4. ,Prezydia w9jewódzkich rad , narodowyc~ (rad narodo~ rozmiarze 50010, gdy !Jia n~ utrzymaniu ,. pięcioro lub, sześcioro 

wyeh miast wyłą'czonychz .województw) 'obniżą dla poszcze- ,dzieci. Całkowite zwolnienie następuje, gdy ma na utrzyma'
gólnych gromad (wsi), miast, dzielnic i, ,osiedli stawki kwo- niu więcej niż sześcioro dzieci. ' .. " 
,tow~ ,określone w-ust. l,w zależności trel obowiązujących w ,\' § 9.1: Przy Opodatkow'aniugos'podarstwrblnych f,ołni~-
1971 r. w tych jednostkach administracyjnych norm obowiąz- rzy, odbywających zasadniczą ', słuzpę wojskową, przyznaje 

,kowythdostaw , zwierząt rzeżnych z 1 ha użytków ,rolnych si~ ulgi w podatku obliczonym ' według stawek procentowych: '. 
i norm obowiązkowych dostaw zbóż z 1 ha, przeliczeniowego 1) jeżeli w 'gospodarsfwie nie' ,ma 'w roku przyżnania ,ulgi 
,gruntów ornych dlaindywidtlalnych gospodarstwo ' obSzarze ' oprócz człąnka rodziny prowadzącego gospoda'rsiwo rol-
od 2 ha do ,2,99 ha przeliczeniowych; z tym że wysokość ne innego zdoln'ego do ' pracy krewnego lub powinowa-
wymiaru podatku według - tych stawek nin może być niższa tego: " 

•. ·od l-imit ll dla poszczeg.ólnych województw ustalonego przez a) '50010, jeżeli łączna podstawa opodatkowania nie prze-
. ,Ministra Finansów, w , p.orozumieniu z Ministrem Przemysłu kracza 32.000 zł, , 

Spożywczego i Skupu. b) 30010, jeżeli łączna podstawa opodatkowania wyn03i 
,,' 5. Stawki kwotowe określone przez prezydia wojewóóz- ponad 32.000 do' 61.200 zł, 
, kich rad narodo\\,ych ' (rad ' narodowych miast wyłączdnych c) 20%, jeżeli łączna podstawa opodatkowaniawynbsL 
ż województw) nie mogą być wyższe od stawek, jakie wy- ponad 61.200 zł, 
nikały z norm obowiązJcowych dostaw. 2) jeżeli w go!'ipodarstwie w roku przyznania ulgi oprócz 

6. Jeżeli , na skutek zmian podziału administracyjnego członka ~odziny prowadzącego gospodarstwo rolne jest 
miejscowość (wieś, gromada, osiedle, miasto) zostanie włą- jeden krewny lub powinowaty zdolny do pracy: 
czona po dniu 1 stycznia 1972 r. do innej jednostki admini- a) 30%, jeżeli łączna podstawa opodatkowania nie ,prze-
stracyjnej, w której mają zastosowanie wyższe stawki kwo- kracza 32.000 zł, . 
towe" wówczas do gospodarstw rolnych położonych w tej b) 20%, jeżeli łączna podstawa opodatkowania wynosi 
miejscowości stosuje się' stawki kwoto.we, jakie obowiązy- ponad 32.000 zł do 61.200 zł, 

iwały przed wprowadzeniem. zmian w podziale administracyj- c) 10% , jeżeli łączna podstawa opodatkowania wynosi 
nym. ponad 61.200 zł. ' 

7. Upowainia się Pr~zydium ' Wojewódzkiej Rady Naro- 2. Ulgi w wysokości i na warunkach określonych w 
dowej w Gdańsku - w porozumieniu z Ministrami Finansów, 'ust. 1 stosuje się' również do gospodarstwa rolnego cżłonka 
Rolnictwa oraz Przemy,slu Spożywczego i Skupu - do, ok'reś- rodziny żołnierza, ' jeżeli prowadzenie lego ', gospodarstwa 
lenia obszaru gruntów' ornych 'w poszcze,gólnych powia;lach, i u-trzymani,e · rodziny ~za l eżało. w·· przeważającej mierze ' od 

' gromadach 'lub wsiach, pbłotori ych na ' terenie Zuław ' Gdall- pracy żołllierza. , "'," " 
Skich;: jako , podstawy do ustalenia ' podalkuwedłilg ·'sfifwek ' ','. 3~ ' Ulgi st'~suje .slę 'z~ 'len rok; ' wĆi ktÓrym 'zOłn'ierz od-
kwotowych, z Jhaprielicze.niowego gr-untów ornych, w dro- -bywa zasadniczą służbę , 'wojskową,' itylkó-,wwypadkach, j~~ ' 
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żeli zasadnicza służba wojskowa trwa co najmniej '9 miesięcy 4. bgólną kwotę, obnitek dla poszczegÓlnych woje-
' . licząc od dnia powołania. . . wództw określa' Minister Finansów. 

§ 10. Członkom grup ·uprawowych i innych zespołów 5. Prezydia wojewódzkich ' rad narodowych . dokonują 
kooperacyjrrychobniża się o 30% .tę część podatku grunto- rozdziału kwoty obniżek między' poszczególne powiaty. 
wego, pobieranego przy zastosowaniu stawek procentowych 6. We wsiach, w których przyznano obniżki na polista
określonych w § 4, która przypada z gruntów objętych wie ,niniejszego paragrafu, nie stosuje się obniżek określo-
wspólną gospodarką. nych w § 12. . 

§ 1 t. t. Klęski żywiołowe stanowią podstawę do- zasto- . § 15. Upoważnia się prezydia powiatówy{;h rad nJrodo-
sowania ulgi w podatku gruntowym z urzędu lub na wni1)- wych do obniżenia lub podwyższenia podatku w miejscowoś
sek podatnika Vi granicach do 50% podatku za ten rok po~ ciach, które w wyniku zmiany ' w podziale administracyjnym 

\.. datkowy,w którym' klęska miała miejsce. W wyjątkowych znala_zły się w g~upie powiatów lub w strefie ekoilOmicznej 
gospodarczo uzasadnionych wypadkach 'może nastąpić całko- . 6 wyższych lub niższych normach przychoqu szacunkowe~o 
wite zwolnienie od .podatku. . ' albo o wyższych lub nIższych st'awkach kwotowych, skut-

2. Ulgę przyznaje się, jeżeli klęska żyWiołowa spowo- kiem czego podatek byłby za wyso~i lub za .niski w stosiłn-, 
dowałił istotne szkody w ~budynkach,' ziemiopłodach, in wen- ku do faktyc?!nych przychodów gospoda,rstw. 
tarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, a podatnik § 16. 1. Obniżki i ulgi określone w rozporządzeniu, w 
nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. razie ich zbiegu, przyznaje się niezależnie od ~ siebie,' z . wy-

' 3. Jeżeli klęska żywiołowa miała miejsce po zapłaceniu . jątkiem wypadku, o którym mowa w § 14 ust. 6. . 
podatku za dany rok, ulgę przyżnaje się z podatku przypa- 2. Obniżki i ulgi oblicza się od kwoty podatku ·ustalo-
dającego za rok następny. nej 'za dany .rok, a w razie zastosowania obniżki, ó której . 

mowa w § 6, dalsze obniżki stosuje ię od kwoty obniżonej; , 
4. W razie zaistnienia nadzwyczajnych. okoliczności, . " . . , 

o~łabiających W. sposób istotny zdolność produkcyjną poda t- § 17. Zaliczenie przed dni.em wejścia w :ty de rozporzą-
nika, ' pIzyznajesię na jego wn'iosek ulgę w spłacie podatk)l dzenia niiejscowbści (wsi) do strefy ekono'micznej podn,iej
W formie ogroczenia lub rozłożenia na raty. W wyjątkowych . skiej uważa się za zaliczenie do strefy ekonomicznej 'wiej-
wypadkach podatek może być częściowo lub całkowicie umo- . skiej. . . . 
rzońy. , § 18. 1. Tracą -moc: 

§ 12. 1. Podatnikom trwale niezdolnym do pracy z po- l) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955:!. 
wodu inwalidztwa lub długotrwałąj chor9by oraz wdowom, W sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym ,f Dz. U. 
które same prowadzą gospodarstwa rolne i posiadają na . z 1955 t. Nr 23, poz. 145, z 1956 r. Nr ' 14, poź. 71" 
utrzymaniu dzieci w wieku do lat 15, obniża się wymiar po- z 1962 r. Nr 24, ,poz. 101 i z 1970 r. Nr 7, poz. 57); 
datku gruntowego obliczonego według stawek procentowych ·' 2) r.ozporządzenie Rady Ministrow' z dnia . 28 maja 1957 r . 

. o 40% , . jeżelLpódstawa opodatkowania z gospodarstwa rol- Iw sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów 
nego nie pr..zekracza 7.700 zł, a o 20%, jeżeli podstawa op o- osiąganych z czynności furmaństwa (Dz. U. Nr 32; 
datkowania wynosi ponad 7.700 zł do 13.200 zł. . , poz. 142 i z' 1962 r. Nr 67, poz. 332); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dni,a 11 kwietnia 
2. Obniżkę podatku stosuje się, jeieli oprócz podatnika 

nie ma w gospodarstwie rolnyni osób 'zdolnych do pracy. 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów go
spodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu 

§ 13. L Upoważnia się prezydIa 'powiatowych rad naro- szacunkowego ox;azstawek podatku gruntowego .dla , te- . 
dowyc.h do obniżenia wymia{u pod,atkugruntowego obliczo- lów wymiaru poda,tku gruntowego ' (Dz.U. z'· 1962 f~ 
nego' według stawek procentowych wszystkim indywidua)- , Nt 24, poz. 106 i z 1963 r. Nr 48, poz. 271); 
nym gospodarstwoin \rolnym położonym na obszarach wsi, w 4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. 
których z powodu szczególnie trudnych waru.nków pr!,duk- rw sprawie st~wek podatku gruntowego dla rolniczych 
cyjnych osiągane są wyniki gospodarqe znacznie niższe ód . spółdzielni produkcyjnych oraz. tenriinów płatności tego 
przeciętnych w danym powiecie. \ podatku przez spółdzielnie (Dz. U~ Nr 24, poz. 109); 

2. Obniżka podatku nie może prze~raczać 20% wymiaru 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 
podatku od wszystkich indywidualnych gospodarstw rolnych 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów de-
położonych na obszarze danej wsi. ,kretu o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. · Nr 23, 

3. Ogólną kwotę obniżek dla poszczególnych woje- ;poz. 146 i z 1965 r. Nr 47, poz. 298); 
:wództw okresla Minister Finansów. 6) rozporządzenie Ministra , Finansów z dnia 16 lutego . 

4. Prezydia 'wojewódzkich rad narodowych, dokonują '1960 r. w sprawie przeriiesie,nia obowiązku w podatku 
rozdziału kwoty obniżek między' poszczególne powiaty. gruntowym na rolnicze. spółdzielnie produkcyjne co do 

, § 14. L' Upoważnia się prezydia powiatowych' ~ad naro- gruntów prywatnych dżierżawionych prze.z spÓłdzielnie 
dowych do obniżen'ia wymiaru pOdatkugruritowego ' oblicz o- (Dz. U. Nr tS, poz. 86); 
nego wedlug staw,ek ' procentowych indywidualnym gospo- 7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1966 r. 

'dąrstworil rolnym we wsiach ~ołożońych na terenach ' o . ogra- 'W sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym 
niczonych możliwościaćh zarobkowania poża gospodarstwem nie.których kategorii gruntów .(Oz. U. Nr 18, poz. P6); 
rolnym. · . 8) rozporządzenie Ministra Rolnictwa . z dnia . 30 . czerwca 

2. Prezydia powiatowych ·rad narodowych 'mogą jedno- 1951 r. ,w spr.awie zasad i trybu zaliczania gromad do 
cześnie llPoważnić prezydia gromadzkich rad .naródowych do .stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 294) . . 
wYłączenia z prawa korzystania z obniżek tych podatników, / 
któny samf bądź ' pozostający z nimi we wspólnym gospu- . 2. Przepisy wymienione wusŁ. 1 stosuje , się jednak przy 
darstwie domowym członkowie rod~iny oprócz gospodarstwa Wymiarze podatku gruntowego za 'Okres ,do roku 1971 włącz-
rolnego m.ją ' inne stałe źródła dochodów. ,,\ ' nie. 

3~ Obni"żka podatku wynosi d,Ia gospodarstw . rolnych .0 :: § 19. Rozporządzenie wchod,zi w życi~ z dniem ogłosze-
podstawię opodatkow.ania do 7.700 zł ....;. 400/0 wymiaru, a dla nia i stosuje się ·, przy wymiarze podatku gruntowego poczy; 
gowodarstw rolnych o podstawie opodatkowania ponad nając od. rokupodatko~ego 1912 .. - . 
"1.700 zfdo f3.2OQ zł - 2OOjq. wymiaru. . . Prezes Rady Ministrow: p; Jaroszewicz 

, . 




