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USTAWA

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84)

wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych, ustaw´ z dnia

25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´
z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomoÊci Skar-
bu Paƒstwa przej´tych od wojsk Federacji Rosyjskiej, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych.



1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa normuje:

1) podatek od nieruchomoÊci,

2) podatek od Êrodków transportowych,

3) podatek od posiadania psów,

4) op∏at´ targowà,

5) op∏at´ miejscowà,

6) op∏at´ administracyjnà.”;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a—1c w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) budynek — obiekt budowlany w ro-
zumieniu przepisów prawa budow-
lanego, który jest trwale zwiàzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocà przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach,

2) budowla — obiekt budowlany w ro-
zumieniu przepisów prawa budow-
lanego nieb´dàcy budynkiem lub
obiektem ma∏ej architektury, a tak˝e
urzàdzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego
zwiàzane z obiektem budowlanym,
które zapewnia mo˝liwoÊç u˝ytko-
wania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem,

3) grunty, budynki i budowle zwiàzane
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej — grunty, budynki i budowle
b´dàce w posiadaniu przedsi´biorcy
lub innego podmiotu prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà, z wyjàt-
kiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów zwiàzanych z tymi budynka-
mi, a tak˝e gruntów, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba ˝e
przedmiot opodatkowania nie jest
i nie mo˝e byç wykorzystywany do
prowadzenia tej dzia∏alnoÊci ze
wzgl´dów technicznych,

4) dzia∏alnoÊç gospodarcza — dzia∏al-
noÊç, o której mowa w przepisach
Prawa dzia∏alnoÊci gospodarczej,
z zastrze˝eniem ust. 2,

5) powierzchnia u˝ytkowa budynku lub
jego cz´Êci — powierzchni´ mierzo-
nà po wewn´trznej d∏ugoÊci Êcian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjàt-
kiem powierzchni klatek schodo-
wych oraz szybów dêwigowych; za
kondygnacj´ uwa˝a si´ równie˝ ga-
ra˝e podziemne, piwnice, sutereny
i poddasza u˝ytkowe,

6) dzia∏alnoÊç rolnicza — produkcj´ ro-
Êlinnà i zwierz´cà, w tym równie˝
produkcj´ materia∏u siewnego,
szkó∏karskiego, hodowlanego oraz

reprodukcyjnego, produkcj´ wa-
rzywniczà, roÊlin ozdobnych, grzy-
bów uprawnych, sadownictwo, ho-
dowl´ i produkcj´ materia∏u zarodo-
wego zwierzàt, ptactwa i owadów
u˝ytkowych, produkcj´ zwierz´cà ty-
pu przemys∏owego fermowego oraz
chów i hodowl´ ryb,

7) dzia∏alnoÊç leÊna — dzia∏alnoÊç w∏a-
Êcicieli, posiadaczy lub zarzàdców la-
sów w zakresie urzàdzania, ochrony
i zagospodarowania lasu, utrzymy-
wania i powi´kszania zasobów
i upraw leÊnych, gospodarowania
zwierzynà, pozyskiwania — z wyjàt-
kiem skupu — drewna, ˝ywicy, 
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwie-
rzyny oraz p∏odów runa leÊnego,
a tak˝e sprzeda˝ tych produktów
w stanie nieprzerobionym.

2. Za dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozumie-
niu ustawy nie uwa˝a si´:

1) dzia∏alnoÊci rolniczej lub leÊnej,

2) wynajmu turystom pokoi goÊcin-
nych w budynkach mieszkalnych
znajdujàcych si´ na obszarach wiej-
skich przez osoby ze sta∏ym miej-
scem pobytu w gminie po∏o˝onej na
tym terenie, je˝eli liczba pokoi prze-
znaczonych do wynaj´cia nie prze-
kracza 5.

Art. 1b. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie
podatków i op∏at lokalnych przyznane ko-
Êcio∏om i zwiàzkom wyznaniowym regu-
lujà odr´bne ustawy. 

Art. 1c. Organem podatkowym w∏aÊciwym
w sprawach podatków i op∏at unormowa-
nych w niniejszej ustawie jest wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta).”;

3) rozdzia∏ 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 2

Podatek od nieruchomoÊci

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
moÊci podlegajà nast´pujàce nierucho-
moÊci lub obiekty budowlane:

1) grunty,

2) budynki lub ich cz´Êci,

3) budowle lub ich cz´Êci zwiàzane z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

2. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
moÊci nie podlegajà grunty sklasyfikowa-
ne w ewidencji gruntów i budynków jako
u˝ytki rolne, grunty zadrzewione i zakrze-
wione na u˝ytkach rolnych lub lasy, z wy-
jàtkiem zaj´tych na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej. 
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3. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
moÊci nie podlegajà równie˝:

1) pod warunkiem wzajemnoÊci — nieru-
chomoÊci b´dàce w∏asnoÊcià paƒstw
obcych lub organizacji mi´dzynarodo-
wych albo przekazane im w u˝ytkowa-
nie wieczyste, przeznaczone na siedzi-
by przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych i innych
misji korzystajàcych z przywilejów i im-
munitetów na mocy ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych,

2) grunty pod wodami p∏ynàcymi i kana-
∏ami ˝eglownymi, z wyjàtkiem jezior
oraz gruntów zaj´tych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych,

3) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zaj´te na
potrzeby organów jednostek samorzà-
du terytorialnego, w tym urz´dów
gmin, starostw powiatowych i urz´dów
marsza∏kowskich,

4) budowle dróg publicznych wraz z pasa-
mi drogowymi oraz zaj´te pod nie
grunty.

Art. 3. 1. Podatnikami podatku od nieruchomoÊci
sà osoby fizyczne, osoby prawne, jed-
nostki organizacyjne, w tym spó∏ki nie-
posiadajàce osobowoÊci prawnej, b´dà-
ce: 

1) w∏aÊcicielami nieruchomoÊci lub
obiektów budowlanych, z zastrze˝e-
niem ust. 3,

2) posiadaczami samoistnymi nierucho-
moÊci lub obiektów budowlanych,

3) u˝ytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomoÊci lub ich
cz´Êci albo obiektów budowlanych
lub ich cz´Êci, stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa lub jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, je˝eli posiada-
nie:

a) wynika z umowy zawartej z w∏aÊci-
cielem, Agencjà W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa lub z innego tytu∏u
prawnego, z wyjàtkiem posiadania
przez osoby fizyczne lokali miesz-
kalnych niestanowiàcych odr´b-
nych nieruchomoÊci,

b) jest bez tytu∏u prawnego, z zastrze-
˝eniem ust. 2. 

2. Obowiàzek podatkowy dotyczàcy przed-
miotów opodatkowania wchodzàcych
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skar-
bu Paƒstwa lub b´dàcych w zarzàdzie
Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego
Lasy Paƒstwowe — cià˝y odpowiednio
na jednostkach organizacyjnych Agencji
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa i jed-
nostkach organizacyjnych Lasów Paƒ-

stwowych, faktycznie w∏adajàcych nie-
ruchomoÊciami lub obiektami budowla-
nymi.

3. Je˝eli przedmiot opodatkowania znajdu-
je si´ w posiadaniu samoistnym, obo-
wiàzek podatkowy w zakresie podatku
od nieruchomoÊci cià˝y na posiadaczu
samoistnym.

4. Je˝eli nieruchomoÊç lub obiekt budow-
lany stanowi wspó∏w∏asnoÊç lub znajdu-
je si´ w posiadaniu dwóch lub wi´cej
podmiotów, to stanowi odr´bny przed-
miot opodatkowania, a obowiàzek po-
datkowy od nieruchomoÊci lub obiektu
budowlanego cià˝y solidarnie na
wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach lub po-
siadaczach, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Je˝eli wyodr´bniono w∏asnoÊç lokali,
obowiàzek podatkowy w zakresie podat-
ku od nieruchomoÊci od gruntu oraz cz´-
Êci budynku stanowiàcych wspó∏w∏a-
snoÊç cià˝y na w∏aÊcicielach lokali w za-
kresie odpowiadajàcym cz´Êciom u∏am-
kowym wynikajàcym ze stosunku po-
wierzchni u˝ytkowej lokalu do po-
wierzchni u˝ytkowej ca∏ego budynku.

Art. 4. 1. Podstaw´ opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów — powierzchnia,

2) dla budynków lub ich cz´Êci — po-
wierzchnia u˝ytkowa,

3) dla budowli lub ich cz´Êci zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5 —
wartoÊç, o której mowa w przepisach
o podatkach dochodowych, ustalona
na dzieƒ 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiàca podstaw´ obliczania
amortyzacji w tym roku, niepomniej-
szona o odpisy amortyzacyjne,
a w przypadku budowli ca∏kowicie za-
mortyzowanych — ich wartoÊç z dnia
1 stycznia roku, w którym dokonano
ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

2. Powierzchni´ pomieszczeƒ lub ich cz´Êci
oraz cz´Êç kondygnacji o wysokoÊci
w Êwietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza si´
do powierzchni u˝ytkowej budynku
w 50%, a je˝eli wysokoÊç jest mniejsza
ni˝ 1,40 m, powierzchni´ t´ pomija si´.

3. Je˝eli obowiàzek podatkowy w zakresie
podatku od nieruchomoÊci od budowli,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, powsta∏
w ciàgu roku podatkowego — podstawà
opodatkowania jest wartoÊç stanowiàca
podstaw´ obliczania amortyzacji na
dzieƒ powstania obowiàzku podatkowe-
go.

4. Je˝eli budowla, o której mowa w ust. 1
pkt 3, jest przedmiotem umowy leasingu
i odpisów amortyzacyjnych dokonuje ko-
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rzystajàcy, w przypadku jej przej´cia
przez w∏aÊciciela, do celów okreÊlenia
podstawy opodatkowania przyjmuje si´
wartoÊç poczàtkowà przed zawarciem
pierwszej umowy leasingu, zaktualizo-
wanà i powi´kszonà o dokonane ulepsze-
nia oraz niepomniejszonà o sp∏at´ warto-
Êci poczàtkowej.

5. Je˝eli od budowli lub ich cz´Êci, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje
si´ odpisów amortyzacyjnych — pod-
staw´ opodatkowania stanowi ich war-
toÊç rynkowa okreÊlona przez podatni-
ka. 

6. W przypadkach okreÊlonych w ust. 5, po-
datnik okreÊla wartoÊç rynkowà tak˝e
w przypadku ulepszenia oraz aktualizacji
wyceny Êrodków trwa∏ych, o których mo-
wa w przepisach o podatkach dochodo-
wych.

7. Je˝eli podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci bu-
dowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz
w ust. 5, lub poda∏ wartoÊç nieodpowia-
dajàcà wartoÊci rynkowej, organ podat-
kowy powo∏a bieg∏ego, z zastrze˝eniem
ust. 8, który ustali t´ wartoÊç. W przypad-
ku gdy podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci bu-
dowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz
w ust. 5, lub wartoÊç ustalona przez bie-
g∏ego jest wy˝sza co najmniej o 33% od
wartoÊci okreÊlonej przez podatnika,
koszty ustalenia wartoÊci przez bieg∏ego
ponosi podatnik.

8. Organ podatkowy powo∏uje bieg∏ego
spoÊród rzeczoznawców majàtkowych,
o których mowa w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).

9. WartoÊç cz´Êci budowli po∏o˝onych
w danej gminie, w przypadku budowli
usytuowanych na obszarze dwóch lub
wi´cej gmin, okreÊla si´ proporcjonalnie
do d∏ugoÊci odcinka budowli po∏o˝onego
na terenie danej gminy. 

Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, okreÊla
wysokoÊç stawek podatku od nierucho-
moÊci, z tym ̋ e stawki nie mogà przekro-
czyç rocznie:

1) od gruntów:

a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej, bez wzgl´du na
sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków — 0,62 z∏ od
1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych — 3,38 z∏ od 1 ha po-
wierzchni,

c) pozosta∏ych — 0,30 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni,

2) od budynków lub ich cz´Êci:

a) mieszkalnych — 0,51 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej,

b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich cz´Êci za-
j´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej — 17,31 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej,

c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alno-
Êci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia∏em siew-
nym — 8,06 z∏ od 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej,

d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alno-
Êci gospodarczej w zakresie udziela-
nia Êwiadczeƒ zdrowotnych —
3,46 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytko-
wej, 

e) pozosta∏ych — 5, 78 z∏ od 1 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej,

3) od budowli — 2% ich wartoÊci okre-
Êlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3—7.

2. Przy okreÊlaniu wysokoÊci stawek, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, rada gminy
mo˝e ró˝nicowaç ich wysokoÊç dla po-
szczególnych rodzajów przedmiotów
opodatkowania, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci lokalizacj´, rodzaj prowadzonej
dzia∏alnoÊci, rodzaj zabudowy, przezna-
czenie i sposób wykorzystywania gruntu.

3. Przy okreÊlaniu wysokoÊci stawek, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy
mo˝e ró˝nicowaç ich wysokoÊç dla po-
szczególnych rodzajów przedmiotów
opodatkowania, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci lokalizacj´, sposób wykorzysty-
wania, rodzaj zabudowy, stan techniczny
oraz wiek budynków.

4. Przy okreÊlaniu wysokoÊci stawek, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b)—e) oraz
w ust. 1 pkt 3, rada gminy mo˝e ró˝nico-
waç wysokoÊç stawek dla poszczegól-
nych rodzajów przedmiotów opodatko-
wania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 6. 1. Obowiàzek podatkowy powstaje od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym powsta∏y oko-
licznoÊci uzasadniajàce powstanie tego
obowiàzku.

2. Je˝eli okolicznoÊcià, od której jest uza-
le˝niony obowiàzek podatkowy, jest
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istnienie budowli albo budynku lub je-
go cz´Êci, obowiàzek podatkowy po-
wstaje z dniem 1 stycznia roku nast´-
pujàcego po roku, w którym budowa
zosta∏a zakoƒczona albo w którym roz-
pocz´to u˝ytkowanie budynku lub jego
cz´Êci przed ich ostatecznym wykoƒ-
czeniem. 

3. Je˝eli w trakcie roku podatkowego zaist-
nia∏o zdarzenie majàce wp∏yw na wyso-
koÊç opodatkowania w tym roku,
a w szczególnoÊci zmiana sposobu wy-
korzystywania przedmiotu opodatkowa-
nia lub jego cz´Êci, podatek ulega obni-
˝eniu lub podwy˝szeniu, poczynajàc od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym nastàpi∏o to
zdarzenie.

4. Obowiàzek podatkowy wygasa z up∏y-
wem miesiàca, w którym usta∏y okolicz-
noÊci uzasadniajàce ten obowiàzek.

5. Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏
lub wygas∏ w ciàgu roku, podatek za ten
rok ustala si´ proporcjonalnie do liczby
miesi´cy, w których istnia∏ obowiàzek.

6. Osoby fizyczne, z zastrze˝eniem ust. 11,
sà obowiàzane z∏o˝yç w∏aÊciwemu orga-
nowi podatkowemu informacj´ o nieru-
chomoÊciach i obiektach budowlanych,
sporzàdzonà na formularzu wed∏ug
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od
dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasad-
niajàcych powstanie albo wygaÊni´cie
obowiàzku podatkowego w zakresie po-
datku od nieruchomoÊci lub od dnia za-
istnienia zdarzenia, o którym mowa
w ust. 3.

7. Podatek od nieruchomoÊci na rok podat-
kowy od osób fizycznych, z zastrze˝e-
niem ust. 11, ustala w drodze decyzji or-
gan podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia przedmiotów opodat-
kowania. Podatek jest p∏atny w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obo-
wiàzku podatkowego, w terminach: do
dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia
i 15 listopada roku podatkowego.

8. Je˝eli w ciàgu roku podatkowego nastà-
pi∏o wygaÊni´cie obowiàzku podatkowe-
go w zakresie podatku od nieruchomo-
Êci lub zaistnia∏o zdarzenie, o którym
mowa w ust. 3, organ podatkowy doko-
nuje zmiany decyzji, którà ustalono ten
podatek.

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spó∏ki niemajàce osobowoÊci praw-
nej, jednostki organizacyjne Agencji
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, a tak-
˝e jednostki organizacyjne Paƒstwowe-
go Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe sà obowiàzane:

1) sk∏adaç, w terminie do dnia 15 stycz-
nia, organowi podatkowemu w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce po∏o˝e-
nia przedmiotów opodatkowania, de-
klaracje na podatek od nieruchomoÊci
na dany rok podatkowy, sporzàdzone
na formularzu wed∏ug ustalonego
wzoru, a je˝eli obowiàzek podatkowy
powsta∏ po tym dniu — w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczno-
Êci uzasadniajàcych powstanie tego
obowiàzku,

2) odpowiednio skorygowaç deklaracje
w razie zaistnienia zdarzenia, o któ-
rym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

3) wp∏acaç obliczony w deklaracji poda-
tek od nieruchomoÊci — bez wezwa-
nia — na rachunek bud˝etu w∏aÊciwej
gminy, w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiàzku podatkowe-
go, w terminie do dnia 15 ka˝dego
miesiàca.

10. Obowiàzek sk∏adania informacji o nieru-
chomoÊciach i obiektach budowlanych
oraz deklaracji na podatek od nierucho-
moÊci, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9
pkt 1, dotyczy równie˝ podatników ko-
rzystajàcych ze zwolnieƒ na mocy prze-
pisów niniejszej ustawy. 

11. Je˝eli nieruchomoÊç lub obiekt budow-
lany stanowi wspó∏w∏asnoÊç lub znajdu-
je si´ w posiadaniu osób fizycznych oraz
osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej lub spó∏ek nieposiadajàcych
osobowoÊci prawnej, z wyjàtkiem osób
tworzàcych wspólnot´ mieszkaniowà,
osoby fizyczne sk∏adajà deklaracj´ na
podatek od nieruchomoÊci oraz op∏acajà
podatek na zasadach obowiàzujàcych
osoby prawne. 

12. Rada gminy mo˝e zarzàdzaç pobór po-
datku od nieruchomoÊci od osób fizycz-
nych w drodze inkasa oraz wyznaczaç in-
kasentów i okreÊlaç wysokoÊç wynagro-
dzenia za inkaso.

13. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y,
wzory formularzy, o których mowa
w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1; w formularzach
zawarte b´dà dane dotyczàce podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezb´dne
do wymiaru i poboru podatku od nieru-
chomoÊci.

Art. 7. 1. Zwalnia si´ od podatku od nieruchomo-
Êci:

1) budowle kolejowe stanowiàce ca∏oÊç
techniczno-u˝ytkowà wraz z instala-
cjami i urzàdzeniami, s∏u˝àce do ru-
chu pojazdów kolejowych, organizacji
i sterowania tym ruchem, umo˝liwia-
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jàce dokonywanie przewozów osób
lub rzeczy — wykorzystywane wy∏àcz-
nie na potrzeby publicznego transpor-
tu kolejowego, a tak˝e zaj´te pod nie
grunty,

2) budowle infrastruktury portowej, bu-
dowle infrastruktury zapewniajàcej
dost´p do portów i przystani mor-
skich oraz zaj´te pod nie grunty,

3) budynki, budowle i zaj´te pod nie
grunty na obszarze cz´Êci lotniczych
lotnisk u˝ytku publicznego,

4) budynki gospodarcze lub ich cz´Êci: 

a) s∏u˝àce dzia∏alnoÊci leÊnej lub ry-
backiej,

b) po∏o˝one na gruntach gospodarstw
rolnych, s∏u˝àce wy∏àcznie dzia∏al-
noÊci rolniczej,

c) zaj´te na prowadzenie dzia∏ów spe-
cjalnych produkcji rolnej,

5) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zaj´te na
potrzeby prowadzenia przez stowa-
rzyszenia statutowej dzia∏alnoÊci
wÊród dzieci i m∏odzie˝y w zakresie
oÊwiaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu, z wyjàtkiem
wykorzystywanych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, oraz grun-
ty zaj´te trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i m∏odzie˝y,

6) grunty i budynki wpisane indywidual-
nie do rejestru zabytków, pod warun-
kiem ich utrzymania i konserwacji,
zgodnie z przepisami o ochronie za-
bytków, z wyjàtkiem cz´Êci zaj´tych
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

7) grunty i budynki we w∏adaniu muze-
ów rejestrowanych,

8) budynki i budowle w parkach narodo-
wych oraz rezerwatach przyrody s∏u-
˝àce bezpoÊrednio osiàganiu celów
z zakresu ochrony przyrody oraz grun-
ty obj´te ochronà Êcis∏à, cz´Êciowà
lub krajobrazowà,

9) budowle wa∏ów ochronnych, grunty
pod wa∏ami ochronnymi i po∏o˝one
w mi´dzywalach, z wyjàtkiem zaj´-
tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez inne podmioty ni˝
spó∏ki wodne, ich zwiàzki oraz zwiàzki
wa∏owe,

10) grunty stanowiàce nieu˝ytki, u˝ytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i za-
krzewione, z wyjàtkiem zaj´tych na
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

11) grunty stanowiàce dzia∏ki przyzagro-
dowe cz∏onków rolniczych spó∏dzielni

produkcyjnych, którzy spe∏niajà jeden
z warunków:

a) osiàgn´li wiek emerytalny, 

b) sà inwalidami zaliczonymi do I albo
II grupy, 

c) sà niepe∏nosprawnymi o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci,

d) sà osobami ca∏kowicie niezdolnymi
do pracy w gospodarstwie rolnym
albo niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji,

12) grunty pracowniczych ogrodów dzia∏-
kowych, z wyjàtkiem zaj´tych na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

13) budynki i budowle nowo wybudowa-
ne bàdê zmodernizowane, oddane do
u˝ytkowania, wykorzystywane przez
grup´ producentów rolnych na dzia-
∏alnoÊç statutowà, po uzyskaniu wpi-
su do rejestru grup — w okresie 5 lat
od dnia uzyskania wpisu grupy do re-
jestru.

2. Od podatku od nieruchomoÊci zwalnia
si´ równie˝:

1) szko∏y wy˝sze, wy˝sze szko∏y zawodo-
we oraz wy˝sze szko∏y wojskowe;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zaj´tych na dzia∏al-
noÊç gospodarczà innà ni˝ odp∏atna
dzia∏alnoÊç badawcza, artystyczna,
sportowa i doÊwiadczalna oraz z op∏at
licencyjnych,

2) szko∏y, placówki, zak∏ady kszta∏cenia
i placówki doskonalenia nauczycieli —
publiczne i niepubliczne, oraz organy
prowadzàce te szko∏y, placówki i za-
k∏ady, z tytu∏u zarzàdu, u˝ytkowania
lub u˝ytkowania wieczystego nieru-
chomoÊci szkolnych; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania
zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà
innà ni˝ dzia∏alnoÊç oÊwiatowa,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii
Nauk; zwolnienie nie dotyczy przed-
miotów opodatkowania zaj´tych na
dzia∏alnoÊç gospodarczà,

4) prowadzàcych zak∏ady pracy chronio-
nej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodo-
wej — w zakresie przedmiotów opo-
datkowania zg∏oszonych wojewodzie,
je˝eli zg∏oszenie zosta∏o potwierdzo-
ne decyzjà w sprawie przyznania sta-
tusu zak∏adu pracy chronionej lub za-
k∏adu aktywnoÊci zawodowej albo za-
Êwiadczeniem — zaj´tych na prowa-
dzenie tego zak∏adu, z wyjàtkiem
przedmiotów opodatkowania znajdu-
jàcych si´ w posiadaniu zale˝nym
podmiotów nieb´dàcych prowadzà-
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cymi zak∏ady pracy chronionej lub za-
k∏ady aktywnoÊci zawodowej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wy-
jàtkiem przedmiotów opodatkowania
zaj´tych na dzia∏alnoÊç gospodarczà.

3. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e
wprowadziç inne zwolnienia przedmio-
towe ni˝ okreÊlone w ust. 1.”;

4) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Ewidencja podatkowa nieruchomoÊci

Art. 7a. 1. Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku
od nieruchomoÊci oraz podatku rolnego
i podatku leÊnego organy podatkowe
prowadzà ewidencj´ podatkowà nieru-
chomoÊci w systemie informatycznym.

2. Ewidencja podatkowa nieruchomoÊci
zawiera dane o podatnikach i przedmio-
tach opodatkowania, w szczególnoÊci
wynikajàce z informacji i deklaracji sk∏a-
danych przez podatników na podstawie
przepisów ustawy oraz przepisów o po-
datku rolnym i podatku leÊnym, danych
zawartych w ksi´gach wieczystych,
w ewidencji gruntów i budynków oraz
innych ewidencjach i rejestrach, w tym
prowadzonych przez organy administra-
cji publicznej, a w szczególnoÊci:

1) przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,

2) aktów notarialnych,

3) ewidencji decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu
i wydanych decyzji o pozwoleniu na
budow´,

4) planu zagospodarowania przestrzen-
nego,

5) ewidencji prowadzonych przez urz´-
dy skarbowe,

6) Krajowej Ewidencji Podatników.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zasady prowadzenia ewidencji
podatkowej nieruchomoÊci w systemie
informatycznym, z uwzgl´dnieniem za-
pewnienia wspó∏dzia∏ania z ewidencjà
gruntów i budynków. W rozporzàdzeniu
minister okreÊli zakres informacji obj´-
tych ewidencjà, w tym w szczególnoÊci
dane osobowe podatnika oraz dane do-
tyczàce przedmiotu opodatkowania.”;

5) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Obowiàzek podatkowy w zakresie podat-
ku od Êrodków transportowych, z za-
strze˝eniem ust. 2, cià˝y na osobach fi-
zycznych i osobach prawnych b´dàcych
w∏aÊcicielami Êrodków transportowych.

Jak w∏aÊcicieli traktuje si´ równie˝ jed-
nostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, na które Êrodek
transportowy jest zarejestrowany.

2. Je˝eli Êrodek transportowy stanowi
wspó∏w∏asnoÊç dwóch lub wi´cej osób
fizycznych lub prawnych, obowiàzek po-
datkowy w zakresie podatku od Êrodków
transportowych cià˝y solidarnie na
wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach.

3. W przypadku zmiany w∏aÊciciela Êrodka
transportowego zarejestrowanego, obo-
wiàzek podatkowy cià˝y na poprzednim
w∏aÊcicielu do koƒca miesiàca, w którym
nastàpi∏o przeniesienie w∏asnoÊci.

4. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym Êrodek transportowy zosta∏ za-
rejestrowany, a w przypadku nabycia
Êrodka transportowego zarejestrowane-
go — od pierwszego dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym Êro-
dek transportowy zosta∏ nabyty.

5. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, wygasa z koƒcem miesiàca,
w którym Êrodek transportowy zosta∏
wyrejestrowany. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzane:

1) sk∏adaç, w terminie do dnia 15 lutego
w∏aÊciwemu organowi podatkowe-
mu, deklaracje na podatek od Êrod-
ków transportowych na dany rok po-
datkowy, sporzàdzone na formularzu
wed∏ug ustalonego wzoru, a je˝eli
obowiàzek podatkowy powsta∏ po
tym dniu — w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajà-
cych powstanie tego obowiàzku,

2) odpowiednio skorygowaç deklaracje
w razie zaistnienia okolicznoÊci majà-
cych wp∏yw na powstanie lub wyga-
Êni´cie obowiàzku podatkowego, lub
zmian´ miejsca zamieszkania, lub sie-
dziby — w terminie 14 dni od dnia za-
istnienia tych okolicznoÊci.

7. Organem w∏aÊciwym w sprawach po-
datku od Êrodków transportowych jest
organ podatkowy, na którego terenie
znajduje si´ miejsce zamieszkania lub
siedziba podatnika, a w przypadku
przedsi´biorstwa wielozak∏adowego lub
podmiotu, w którego sk∏ad wchodzà wy-
dzielone jednostki organizacyjne — or-
gan podatkowy, na terenie którego znaj-
duje si´ zak∏ad lub jednostka posiadajà-
ca Êrodki transportowe podlegajàce
opodatkowaniu. W przypadku wspó∏-
w∏asnoÊci Êrodka transportowego orga-
nem w∏aÊciwym jest organ podatkowy

Dziennik Ustaw Nr 200 — 12568 — Poz. 1683



odpowiedni dla osoby lub jednostki or-
ganizacyjnej, która zosta∏a wpisana jako
pierwsza w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór deklaracji wraz z za∏àczni-
kiem, o której mowa w ust. 6, oraz szcze-
gó∏owy zakres zawartych w niej danych,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci imi´ i na-
zwisko lub nazw´ (firm´) podatnika, jego
adres zamieszkania lub siedziby, numer
identyfikacji podatkowej oraz dane doty-
czàce przedmiotu opodatkowania,
w tym rodzaj, mark´ i typ Êrodka trans-
portowego, rok produkcji, numer reje-
stracyjny pojazdu, dopuszczalnà mas´
ca∏kowità pojazdu, mas´ w∏asnà pojaz-
du, dopuszczalnà mas´ ca∏kowità zespo-
∏u pojazdów, liczb´ osi, rodzaj zawiesze-
nia, nacisk na siod∏o ciàgnika, liczb´
miejsc do siedzenia w autobusie oraz
wp∏yw na Êrodowisko naturalne.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y,
wysokoÊç stawek podatku od Êrodków
transportowych, z tym ˝e roczna staw-
ka podatku od jednego Êrodka trans-
portowego nie mo˝e przekroczyç:

1) od samochodu ci´˝arowego, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt 1, w zale˝no-
Êci od dopuszczalnej masy ca∏kowi-
tej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie —
616,80 z∏,

b) powy˝ej 5,5 tony do 9 ton w∏àcz-
nie — 1 028,00 z∏,

c) powy˝ej 9 ton — 1 233,60 z∏,

2) od samochodu ci´˝arowego, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt 2 — 
2 354,12 z∏

— z tym ̋ e w zale˝noÊci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca∏kowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku nie mogà byç ni˝sze od kwot
okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do
ustawy,

3) od ciàgnika siod∏owego lub balasto-
wego, o których mowa w art. 8 pkt 3
— 1 439,20 z∏,

4) od ciàgnika siod∏owego lub balasto-
wego, o których mowa w art. 8 pkt 4,
w zale˝noÊci od dopuszczalnej masy
ca∏kowitej zespo∏u pojazdów:
a) do 36 ton w∏àcznie — 1 819,56 z∏,
b) powy˝ej 36 ton — 2 354,12 z∏
— z tym ̋ e w zale˝noÊci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca∏kowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia stawki

podatku nie mogà byç ni˝sze od kwot
okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do
ustawy,

5) od przyczepy lub naczepy, o których
mowa w art. 8 pkt 5 — 1 233,60 z∏,

6) od przyczepy lub naczepy, o których
mowa w art. 8 pkt 6, w zale˝noÊci od
dopuszczalnej masy ca∏kowitej ze-
spo∏u pojazdów:

a) do 36 ton w∏àcznie — 1 439,20 z∏,

b) powy˝ej 36 ton — 1 819,56 z∏

— z tym ̋ e w zale˝noÊci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca∏kowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku nie mogà byç ni˝sze od kwot
okreÊlonych w za∏àczniku nr 3 do
ustawy,

7) od autobusu, w zale˝noÊci od liczby
miejsc do siedzenia:

a) mniejszej ni˝ 30 miejsc — 
1 439,20 z∏,

b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc
— 1 819,56 z∏. 

2. Przy okreÊlaniu stawek, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy
mo˝e ró˝nicowaç wysokoÊç stawek dla
poszczególnych rodzajów przedmio-
tów opodatkowania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wp∏yw Êrodka trans-
portowego na Êrodowisko naturalne,
rok produkcji albo liczb´ miejsc do sie-
dzenia.”;

7) w art. 12 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmie-
niu:

„5) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym.”;

8) w art. 12b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza, w drodze obwieszczenia, stawki,
o których mowa w ust. 1, obowiàzujàce na na-
st´pny rok podatkowy, przeliczone zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w ust. 1—4, zaokràgla-
jàc je w gór´ do pe∏nych groszy.”;

9) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnikami podatku od posiadania psów sà
osoby fizyczne posiadajàce psy.”,

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) z tytu∏u posiadania psów b´dàcych pomocà
dla osób niepe∏nosprawnych (niewidomych,
g∏uchoniemych, niedo∏´˝nych),

3) od osób w wieku powy˝ej 65 lat prowadzà-
cych samodzielnie gospodarstwo domowe
— od jednego psa,”;
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10) w art. 14:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustala wysokoÊç stawek podatku od posia-
dania psów, z tym ̋ e podatek od jednego psa
nie mo˝e przekraczaç 50,00 z∏ rocznie,”,

b) pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) mo˝e zarzàdziç pobór podatku od posiada-
nia psów w drodze inkasa lub okreÊliç in-
kasentów i wysokoÊç wynagrodzenia za in-
kaso,

4) mo˝e wprowadziç, w drodze uchwa∏y, inne
ni˝ wymienione w ustawie zwolnienia przed-
miotowe z podatku od posiadania psów.”;

11) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, sà
wszelkie miejsca, w których jest prowadzony
handel, z zastrze˝eniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Op∏acie targowej nie podlega sprzeda˝ do-
konywana w budynkach lub cz´Êciach bu-
dynków, z wyjàtkiem targowisk pod da-
chem oraz hal u˝ywanych do targów, aukcji
i wystaw.”;

12) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Zwalnia si´ od op∏aty targowej osoby
i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1,
które sà podatnikami podatku od nieru-
chomoÊci w zwiàzku z przedmiotami opo-
datkowania po∏o˝onymi na targowi-
skach.”;

13) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏ata miejscowa jest pobierana od osób fi-
zycznych przebywajàcych d∏u˝ej ni˝ dob´
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych,
szkoleniowych lub turystycznych, w miejsco-
woÊciach posiadajàcych korzystne w∏aÊci-
woÊci klimatyczne, walory krajobrazowe
oraz warunki umo˝liwiajàce pobyt osób
w tych celach — za ka˝dy dzieƒ pobytu w ta-
kich miejscowoÊciach.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od osób przebywajàcych w szpitalach,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda, na wniosek rady gminy, po
uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska, ustala miejscowoÊci od-
powiadajàce kryteriom okreÊlonym w ust. 1,
w których pobiera si´ op∏at´ miejscowà.”;

14) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Rada gminy mo˝e wprowadzaç op∏at´ ad-
ministracyjnà za czynnoÊci urz´dowe wy-

konywane przez organy gminy, wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), je˝eli
czynnoÊci te nie sà obj´te przepisami
o op∏acie skarbowej.”;

15) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Rada gminy, w drodze uchwa∏y:

1) okreÊla zasady ustalania i poboru oraz
terminy p∏atnoÊci i wysokoÊç stawek
op∏at okreÊlonych w ustawie, z tym ˝e:

a) stawka op∏aty targowej nie mo˝e
przekroczyç 575,86 z∏ dziennie,

b) stawka op∏aty miejscowej nie mo˝e
przekroczyç 1,60 z∏ dziennie,

c) stawka op∏aty miejscowej w miej-
scowoÊciach uzdrowiskowych nie
mo˝e przekroczyç 3,20 z∏ dziennie,

d) stawka op∏aty administracyjnej nie
mo˝e przekroczyç 192,15 z∏,

2) mo˝e zarzàdziç pobór tych op∏at
w drodze inkasa oraz okreÊliç inkasen-
tów i wysokoÊç wynagrodzenia za in-
kaso,

3) mo˝e wprowadzaç inne ni˝ wymienio-
ne w ustawie zwolnienia przedmioto-
we od op∏at lokalnych.”;

16) w art. 20: 

a) w ust. 1 wyrazy „poczynajàc od 1997 r.” zast´pu-
je si´ wyrazami „od roku 2003”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏asza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, górne granice sta-
wek kwotowych na ka˝dy rok podatkowy
z uwzgl´dnieniem zasady okreÊlonej
w ust. 1, zaokràglajàc je w gór´ do pe∏nych
groszy.”;

17) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. W przypadku nieuchwalenia stawek po-
datków lub op∏at lokalnych, o których
mowa w art. 5 ust. 1, w art. 10 ust. 1,
w art. 14 pkt 1 i w art. 19 pkt 1, stosuje si´
stawki obowiàzujàce w roku poprzedza-
jàcym rok podatkowy.”;

18) za∏àczniki nr 1—3 do ustawy otrzymujà brzmienie
okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszej
ustawy. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowni-
czych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85,
poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50,
poz. 581 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984)
w art. 14 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ wyrazy „z tym ˝e z podatku od nieruchomoÊci,
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podatku rolnego i podatku leÊnego na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnych ustawach.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) w art. 18 w ust. 1 kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z tym ˝e z podat-
ku od nieruchomoÊci oraz podatku rolnego i leÊnego
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkol-
nictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r.
Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239 i Nr 153, poz. 1271) w art. 27 w ust. 1 kropk´
zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z tym ̋ e
z podatku od nieruchomoÊci, podatku rolnego i podat-
ku leÊnego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
ustawach.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1185) w art. 81 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „z tym ˝e z podatku od nierucho-
moÊci, podatku rolnego i podatku leÊnego na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych ustawach.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago-
spodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa przej´-
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79,
poz. 363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 60,
poz. 700 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchyla si´
art. 13 i 14.

Art. 7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967 i Nr 166, poz. 1361) uchyla si´ art. 11.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1792 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 200,
poz. 1679) w art. 31: 

1) w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ przecinek i wyrazy „z tym
˝e z podatku od nieruchomoÊci, podatku rolnego
i podatku leÊnego na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych ustaw”;

2) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) podatku od Êrodków transportowych.”.

Art. 9. W stosunku do prowadzàcych zak∏ady pracy
chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, którzy
uzyskali status prowadzàcych te zak∏ady przed wej-
Êciem w ˝ycie niniejszej ustawy, zwolnienie z podatku
od nieruchomoÊci stosuje si´ na zasadach dotychcza-
sowych, nie d∏u˝ej ni˝ do up∏ywu 3-letniego terminu
wynikajàcego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia
2003 r. przyznajàcej status prowadzàcego zak∏ad.

Art. 10. W latach 2003—2005 zwalnia si´ od podat-
ku od nieruchomoÊci po∏o˝one pod napowietrznymi li-
niami energetycznymi grunty, którymi zarzàdza Paƒ-
stwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 w cz´Êci dotyczàcej
art. 7a ust. 1 i 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., oraz art. 1 pkt 3, w cz´Êci dotyczàcej art. 5
i art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych
i pkt 6, 8, 10, 15, 16 i 18, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 30 paêdzier-
nika 2002 r. (poz. 1683)

Za∏àcznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREÂLONYCH 
W ART. 8 PKT 2 USTAWY
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Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w z∏otych)

nie mniej ni˝ mniej ni˝
oÊ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowa˝ne

inne systemy
zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

Dwie osie12 13 0 .123

13 14 .123 .340

14 15 .340 .479

15 .479 1 084

Trzy osie

12 17 .123 .214

17 19 .214 .439

19 21 .439 .570

21 23 .570 .878

23 25 .878 1 365

25 .878 1 365

Cztery osie i wi´cej

12 25 .570 .578

25 27 .578 .902

27 29 .902 1 432

29 31 1 432 2 124

31 1 432 2 124



Za∏àcznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREÂLONYCH 
W ART. 8 PKT 4 USTAWY
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Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita zespo∏u

pojazdów: ciàgnik siod∏owy +
naczepa, ciàgnik balastowy +

przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w z∏otych)

nie mniej ni˝ mniej ni˝
oÊ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowa˝ne

inne systemy
zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 0 . 33

18 25 .230 .416

25 31 .485 .796

31 1 223 1 678

Trzy osie

12 40 1 079 1 492

40 1 492 2 207



Za∏àcznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREÂLONYCH 
W ART. 8 PKT 6 USTAWY
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Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita zespo∏u

pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w z∏otych)

nie mniej ni˝ mniej ni˝
oÊ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowa˝ne

inne systemy
zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

Jedna oÊ

12 18 0 . 22

18 25 154 .277

25 277 .486

Dwie osie

12 28 182 .268

28 33 531 .736

33 38 736 1 118

38 995 1 472

Trzy osie

12 38 586 .816

38 816 1 109


