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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 paêdziernika 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U.
Nr 101, poz. 444),

2) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych
ustaw regulujàcych zasady opodatkowania (Dz. U.
Nr 21, poz. 86),

3) ustawà z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600),

4) ustawà z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o po-
datku rolnym, o lasach, o podatkach i op∏atach lo-
kalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704),

5) ustawà z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 1997 r. Nr 5, poz. 24),

6) ustawà z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych i ustawy o finan-
sowaniu gmin (Dz. U. Nr 149, poz. 704),

7) ustawà z dnia 1 sierpnia  1997 r. o zmianie ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 107,
poz. 689),

8) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

9) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu
dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780),

10) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

11) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jed-
nostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999
i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983),



12) ustawà z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1058),

13) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach produ-
centów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983),

14) ustawà z dnia  13 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),

15) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredy-
tów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Or-
dynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315),

16) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1197),

17) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 22 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31), który sta-
nowi:

„Art. 22. W 1991 r. osoby i jednostki okreÊlone
w art. 6 ust. 8 sà obowiàzane z∏o˝yç dekla-
racj´, o której mowa w tym przepisie, oraz
wp∏aciç podatek od nieruchomoÊci za sty-
czeƒ w terminie do dnia 15 lutego
1991 r.”;

2) art. 82 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. Nr 101, poz. 444), który stanowi:

„Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r.”;

3) art. 42 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz o zmianie nie-
których ustaw regulujàcych zasady opodatkowa-
nia (Dz. U. Nr 21, poz. 86), który stanowi:

„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1992 r., z wy-
jàtkiem art. 30 i 33, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;  

4) art. 27 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600), który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisu art. 15, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1995 r.”;

5) art. 8 ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw
o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i op∏atach
lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91,
poz. 409 i Nr 149, poz. 704), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1997 r., z tym ˝e art. 7 wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 40 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24), który stanowi:

„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie usta-
wy o podatkach i op∏atach lokalnych i ustawy o fi-
nansowaniu gmin (Dz. U. Nr 149, poz. 704), który
stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z tym ˝e:

1) art. 1 pkt 1 i art. 2 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1997 r.,

2) okreÊlone w art. 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, górne granice stawek podat-
ku od nieruchomoÊci majà zastosowa-
nie w 1997 r.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia  1997 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U.
Nr 107, poz. 689), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.”;

9) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

10) art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finanso-
waniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780),
który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r., z wyjàtkiem wchodzàcych
w ˝ycie z dniem og∏oszenia:

1) art. 3, art. 4 i art. 9, które majà zastoso-
wanie do projektów ustaw bud˝eto-
wych poczàwszy od projektu na 1998 r.,

2) art. 7 pkt 3 i 5, które stosuje si´ do wy-
dania aktów wykonawczych do ustawy,
o której mowa w art. 7.”;
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11) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

12) art. 66 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 
1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983), który stano-
wi:
„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 7 ust. 2, art. 14
ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 35
i art. 59 ust. 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

13) art. 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie usta-
wy o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1058), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;

14) art. 29 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983), który sta-
nowi:
„Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jed-

nego miesiàca od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 16 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmia-
nie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu te-
rytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), który stano-
wi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r.”;

16) art. 11 i 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych,
ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych
kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy —
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315), które stanowià:

„Art. 11. Wnioski o zaniechanie ustalania zobowià-
zania podatkowego oraz zaniechanie po-
boru podatku z∏o˝one przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy sà rozpatrywane na
podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14
dni od dnia og∏oszenia, z zastrze˝eniem
ust. 2—4.

2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6
pkt 1—3, 6 i 9 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem
art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa
w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia ni-
niejszej ustawy i traci moc z dniem
1 stycznia 2002 r.

4. Z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej wcho-
dzà w ˝ycie, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà:

1) art. 44 ust. 4 i ust. 5, art. 45
ust. 1a i ust. 4, art. 46 ust. 5, art. 50
ust. 5 i ust. 6, art. 50a, art. 52a—52c,
art. 59a, art. 59b, art. 63 ust. 1 pkt 2
i ust. 5, art. 72 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 73 ust. 2 oraz art. 161a ustawy,
o której mowa w art. 4,

2) art. 36a ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
osoby prawnej, której udzielono
w paƒstwie cz∏onkowskim zezwole-
nia na co najmniej jednà z czynnoÊci,
o których mowa w art. 52a ust. 1 tej
ustawy,

3) art. 63a ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
emitenta, którego papiery warto-
Êciowe zosta∏y dopuszczone do ob-
rotu w paƒstwie cz∏onkowskim,

4) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 6.”;

17) art. 7 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o portach i przystaniach morskich oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1197),
który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.”;

18) art. 110 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transpor-
cie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), który sta-
nowi:

„Art. 110. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z tym ˝e rozdzia∏ 9 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 listopada 2001 r., z wy-
jàtkiem art. 50, art. 68—75 i art. 80—82,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla obowiàzek podatkowy w po-
datku od nieruchomoÊci, podatku od Êrodków trans-
portowych, podatku od posiadania psów oraz op∏atach
lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

Rozdzia∏ 2

Podatek od nieruchomoÊci

Art. 2.1) 1. Obowiàzek podatkowy w podatku od nie-
ruchomoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2, cià˝y na osobach
fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach orga-
nizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, które:

1) sà w∏aÊcicielami lub samoistnymi posiadaczami
nieruchomoÊci albo obiektów budowlanych niez∏à-
czonych trwale z gruntem,

2) sà u˝ytkownikami wieczystymi nieruchomoÊci lub
ich cz´Êci,

3) sà posiadaczami nieruchomoÊci albo obiektów bu-
dowlanych niez∏àczonych trwale z gruntem, stano-
wiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki
samorzàdu terytorialnego2), je˝eli posiadanie wy-
nika z umowy zawartej z w∏aÊcicielem lub innego
tytu∏u prawnego, a tak˝e umowy zawartej z Agen-
cjà W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa albo z usta-
nowionego zarzàdu,

4) posiadajà bez tytu∏u prawnego nieruchomoÊci lub
ich cz´Êci albo obiekty budowlane niez∏àczone
trwale z gruntem, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego2),
z wyjàtkiem nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad
Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa lub b´-
dàcych w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych.

2. Obowiàzek podatkowy w podatku od nierucho-
moÊci lub obiektów budowlanych niez∏àczonych trwa-
le z gruntem, pozostajàcych w zarzàdzie Lasów Paƒ-
stwowych oraz wchodzàcych w sk∏ad Zasobu W∏asno-
Êci Rolnej Skarbu Paƒstwa, nieobj´tych obowiàzkiem
podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 3, cià˝y odpo-

wiednio na nadleÊnictwach i na jednostkach organiza-
cyjnych Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
faktycznie w∏adajàcych nieruchomoÊciami i obiektami
budowlanymi niez∏àczonymi trwale z gruntem.

3. Je˝eli nieruchomoÊç stanowi wspó∏w∏asnoÊç
ma∏˝onków lub odr´bnà w∏asnoÊç ka˝dego z nich, obo-
wiàzek podatkowy cià˝y ∏àcznie na obojgu ma∏˝onkach.

4. Je˝eli nieruchomoÊç stanowi wspó∏w∏asnoÊç lub
wspó∏posiadanie, z zastrze˝eniem ust. 5, innych osób
ni˝ ma∏˝onkowie, obowiàzek podatkowy od tej nieru-
chomoÊci cià˝y solidarnie na wszystkich wspó∏w∏aÊci-
cielach lub wspó∏posiadaczach.

5. Je˝eli w nieruchomoÊci ustanowiona jest odr´b-
na w∏asnoÊç lokali, obowiàzek podatkowy w podatku
od nieruchomoÊci od gruntu oraz cz´Êci budynku sta-
nowiàcych wspó∏w∏asnoÊç cià˝y na w∏aÊcicielach loka-
li w zakresie odpowiadajàcym cz´Êciom u∏amkowym
wynikajàcym ze stosunku powierzchni u˝ytkowej loka-
lu do powierzchni u˝ytkowej ca∏ego budynku.

6. Je˝eli nieruchomoÊç jest wspó∏w∏asnoÊcià albo
jest we wspó∏posiadaniu dwóch lub wi´cej osób praw-
nych albo osób fizycznych, z wyjàtkiem nieruchomo-
Êci, o których mowa w ust. 3 i 5, to stanowi odr´bny
przedmiot opodatkowania.

Art. 3. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
moÊci podlegajà:
1) budynki lub ich cz´Êci,
2)3) budowle lub ich cz´Êci zwiàzane z prowadzeniem

dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rol-
nicza lub leÊna,

3)4) grunty nieobj´te przepisami o podatku rolnym lub
leÊnym,

4)5) grunty obj´te przepisami o podatku rolnym lub le-
Ênym, zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza lub leÊna
oraz niesklasyfikowane grunty — jako u˝ytki rolne
po∏o˝one na terenie miast, a tak˝e grunty wy∏àczo-
ne ostatecznymi decyzjami administracyjnymi na
cele inne ni˝ rolnicze lub leÊne, z wyjàtkiem grun-
tów, na których przez okres do 2 lat od dnia wyda-
nia ostatecznej decyzji administracyjnej wy∏àczajà-
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
31 paêdziernika 2001 r. (poz. 84)

USTAWA

z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i op∏atach lokalnych.

—————————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach,
o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 91, poz. 409), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 68 ustawy z dnia 24 lip-
ca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kom-
petencje organów administracji publicznej — w zwiàzku
z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

—————————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 72 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1992 r. 

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 72 pkt 1 lit. b)
ustawy, o której mowa w przypisie 4, i przez art. 3 pkt 2
lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1.



cej te grunty na cele nierolnicze prowadzona jest
dzia∏alnoÊç rolnicza,

5)6) grunty pod jeziorami, grunty zaj´te na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

1a.7) Za dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozumieniu
ustawy nie uwa˝a si´ wynajmu pokoi goÊcinnych
w budynkach mieszkalnych po∏o˝onych na terenach
wiejskich osobom przebywajàcym na wypoczynku, je-
˝eli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

2. Za dzia∏alnoÊç rolniczà, w rozumieniu ustawy,
uwa˝a si´ produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym rów-
nie˝ produkcj´ materia∏u siewnego, szkó∏karskiego,
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj´ wa-
rzywniczà, roÊlin ozdobnych, grzybów uprawnych, sa-
downictwa, hodowl´ i produkcj´ materia∏u zarodowe-
go zwierzàt, ptactwa i owadów u˝ytkowych, produkcj´
zwierz´cà typu przemys∏owego fermowego oraz ho-
dowl´ ryb.

3. Za dzia∏alnoÊç leÊnà, w rozumieniu ustawy, uwa-
˝a si´ dzia∏alnoÊç posiadaczy i zarzàdców lasów w za-
kresie urzàdzania lasu, utrzymywania i powi´kszania
zasobów i upraw leÊnych, pozyskiwania — z wyjàtkiem
skupu — drewna, ˝ywicy, choinek, karpiny, kory, igli-
wia, zwierzyny oraz p∏odów runa leÊnego, a tak˝e
sprzeda˝ tych produktów w stanie nieprzerobionym.

4. Za budynek, w rozumieniu ustawy, uwa˝a si´
obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi,
posiadajàcy Êciany lub s∏upy albo filary oraz pokrycie
dachowe.

Art. 4. 1. Podstaw´ opodatkowania stanowi:
1) dla budynków lub ich cz´Êci — powierzchnia u˝yt-

kowa,
2)8) dla budowli — ich wartoÊç ustalona na dzieƒ

1 stycznia roku podatkowego, stanowiàca podsta-
w´ obliczania amortyzacji w tym roku, a w przy-
padku budowli ca∏kowicie zamortyzowanych — ich
wartoÊç z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano
ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

3) dla gruntów — powierzchnia tych gruntów.

2. Za powierzchni´ u˝ytkowà budynku, w rozumie-
niu ustawy, uwa˝a si´ powierzchni´ mierzonà po we-
wn´trznej d∏ugoÊci Êcian na wszystkich kondygna-
cjach, z wyjàtkiem powierzchni klatek schodowych
oraz szybów dêwigów.

3. 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, po-
wierzchni´ t´ pomija si´.

4.9) Je˝eli obowiàzek podatkowy od budowli po-
wsta∏ w ciàgu roku podatkowego — podstaw´ opodat-
kowania tej budowli stanowi wartoÊç ustalona do obli-
czania amortyzacji na dzieƒ powstania obowiàzku po-
datkowego.

5.9) Je˝eli od budowli nie dokonuje si´ odpisów
amortyzacyjnych — podstaw´ opodatkowania stanowi
ich wartoÊç rynkowa okreÊlona przez podatnika.

6.9) Je˝eli podatnik nie okreÊli wartoÊci budowli lub
poda wartoÊç nieodpowiadajàcà wartoÊci rynkowej,
organ podatkowy powo∏a bieg∏ego, który ustali t´ war-
toÊç. W przypadku gdy podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci
budowli lub wartoÊç ustalona przez bieg∏ego jest wy˝-
sza co najmniej o 33% od wartoÊci okreÊlonej przez po-
datnika, koszty ustalenia wartoÊci budowli przez bie-
g∏ego ponosi podatnik.

Art. 5.10) 1. Rada gminy okreÊla wysokoÊç stawek
podatku od nieruchomoÊci, z tym ˝e podatek ten nie
mo˝e przekroczyç rocznie:

1) od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci — 0,28 z∏
od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

2) od budynków lub ich cz´Êci zwiàzanych z dzia∏alno-
Êcià gospodarczà innà ni˝ rolnicza lub leÊna, z wy-
jàtkiem budynków lub ich cz´Êci przydzielonych na
potrzeby bytowe osób zajmujàcych lokale miesz-
kalne, oraz od cz´Êci budynków mieszkalnych zaj´-
tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej —
10,34 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

3) od budynków lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia∏em siewnym — 4,80 z∏ od
1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

4) od pozosta∏ych budynków lub ich cz´Êci — 3,44 z∏
od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

5) od budowli — 2% ich wartoÊci okreÊlonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4—6,

6) od gruntów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà innà ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza lub leÊna, z wyjàt-
kiem zwiàzanych z budynkami mieszkalnymi —
0,34 z∏ od 1 m2 powierzchni,

7) od gruntów:
a) b´dàcych u˝ytkami rolnymi niewchodzàcymi

w sk∏ad gospodarstw rolnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
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—————————
6) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. a) tiret trzecie ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
7) Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach
i op∏atach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin (Dz. U.
Nr 149, poz. 704), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1997 r.

—————————
9) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 8, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1997 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 8, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
19 grudnia 1996 r.; górne granice stawek podatku od nie-
ruchomoÊci mia∏y zastosowanie w 1997 r. Górne granice
stawek kwotowych okreÊlone w art. 5 ust. 1 na 2002 r. sà
og∏oszone w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 paêdziernika 2001 r. w sprawie okreÊlenia górnych gra-
nic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op∏atach
lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375).



poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875), wykorzystywanych na cele rol-
nicze — 0,01 z∏ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych — 2 z∏ od 1 ha
powierzchni,

c) pozosta∏ych — 0,04 z∏ od 1 m2 powierzchni.

2. Stawki podatku od nieruchomoÊci, okreÊlane
przez rad´ gminy, nie mogà byç ni˝sze ni˝ 50% górnych
granic stawek, o których mowa w ust. 1.

3. Za grunty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
uwa˝a si´ grunty zabudowane i niezabudowane, b´dà-
ce w posiadaniu przedsi´biorcy11), a w szczególnoÊci:

1) grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazyno-
wymi, administracyjnymi, socjalnymi i hotelowy-
mi,

2) grunty pod budowlami i urzàdzeniami,

3) grunty zaj´te na drogi wewn´trzne i place manew-
rowe, place sk∏adowe, zieleƒce oraz tereny, na któ-
rych sà lub majà byç realizowane zadania inwesty-
cyjne,

4) grunty wy∏àczone na cele nierolnicze lub nieleÊne:
a) na skutek prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodar-

czej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza lub leÊna albo
na podstawie ostatecznej decyzji administracyj-
nej,

b) do czasu przywrócenia tym gruntom charakteru
rolniczego lub leÊnego.

Art. 6. 1. Obowiàzek podatkowy powstaje od pierw-
szego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce po-
wstanie tego obowiàzku.

2. Je˝eli okolicznoÊcià, od której jest uzale˝niony
obowiàzek podatkowy, jest istnienie budowli albo bu-
dynku lub jego cz´Êci, obowiàzek podatkowy powstaje
z dniem 1 stycznia roku nast´pujàcego po roku, w któ-
rym budowa zosta∏a zakoƒczona albo w którym rozpo-
cz´to u˝ytkowanie budynku lub jego cz´Êci przed ich
ostatecznym wykoƒczeniem.

3. Je˝eli w ciàgu roku podatkowego nastàpi∏a zmia-
na sposobu wykorzystywania budynku albo gruntu lub
ich cz´Êci, majàca wp∏yw na wysokoÊç opodatkowania
w tym roku, podatek ulega obni˝eniu lub podwy˝sze-
niu, poczynajàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a ta zmiana.

4. Obowiàzek podatkowy wygasa z up∏ywem mie-
siàca, w którym usta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce ten
obowiàzek.

5. Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ lub wy-
gas∏ w ciàgu roku, podatek za ten rok ustala si´ pro-

porcjonalnie do liczby miesi´cy, w których istnia∏ obo-
wiàzek.

6.12) Osoby fizyczne sà obowiàzane z∏o˝yç w∏aÊci-
wemu organowi gminy wykaz nieruchomoÊci, sporzà-
dzony na formularzu wed∏ug ustalonego wzoru, w ter-
minie 14 dni od dnia wystàpienia okolicznoÊci uzasad-
niajàcych powstanie obowiàzku w podatku od nieru-
chomoÊci oraz informowaç ten organ o zaistnieniu
zmian, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od
ich zaistnienia.

7.13) Podatek od nieruchomoÊci na rok podatkowy
od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (bur-
mistrz, prezydent) w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po-
∏o˝enia nieruchomoÊci. Podatek jest p∏atny w ratach,
w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeÊnia
i 15 listopada roku podatkowego.

7a.14) Je˝eli w ciàgu roku podatkowego nastàpi∏o
wygaÊni´cie obowiàzku podatkowego w podatku od
nieruchomoÊci lub zaistnia∏y zmiany, o których mowa
w ust. 3, wójt (burmistrz, prezydent) dokonuje zmiany
decyzji, którà ustalono ten podatek.

8.15) Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-
majàce osobowoÊci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz jed-
nostki organizacyjne Lasów Paƒstwowych sà obowià-
zane:

1) sk∏adaç, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi
gminy w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce po∏o˝e-
nia nieruchomoÊci deklaracje na podatek od nieru-
chomoÊci na dany rok podatkowy, sporzàdzone na
formularzu wed∏ug ustalonego wzoru, a je˝eli obo-
wiàzek podatkowy powsta∏ po tym dniu — w termi-
nie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoÊci uzasad-
niajàcych powstanie tego obowiàzku,

2) odpowiednio skorygowaç deklaracje w razie zaist-
nienia zmian, o których mowa w ust. 3, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

3) wp∏acaç obliczony w deklaracji podatek od nieru-
chomoÊci — bez wezwania — na rachunek bud˝e-
tu w∏aÊciwej gminy za poszczególne miesiàce,
w terminie do dnia 15 ka˝dego miesiàca.

9.16) Rada gminy mo˝e zarzàdzaç pobór podatku od
nieruchomoÊci od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz okreÊlaç inkasentów i wysokoÊç wynagrodzenia
za inkaso.

Art. 7. 1. Zwalnia si´ od podatku od nieruchomo-
Êci:
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—————————
11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 52 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

—————————
12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
14) Dodany przez art. 3 pkt 4 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
16) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 lit. e) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



1) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zaj´te na potrzeby or-
ganów i administracji samorzàdu terytorialnego,

2) pod warunkiem wzajemnoÊci — nieruchomoÊci b´-
dàce w∏asnoÊcià paƒstw obcych lub organizacji
mi´dzynarodowych albo przekazane im w u˝ytko-
wanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsular-
nych i innych misji korzystajàcych z przywilejów
i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwycza-
jów mi´dzynarodowych,

3)17) budowle dróg publicznych oraz grunty zaj´te pod
te drogi, wraz z pasami drogowymi,

4)18) budowle wykorzystywane wy∏àcznie na potrzeby
publicznego transportu kolejowego i zaj´te pod nie
grunty,

4a)19) budowle infrastruktury portowej, budowle in-
frastruktury zapewniajàcej dost´p do portów
i przystani morskich oraz zaj´te pod nie grunty,

5) (skreÊlony),20)

6)21) grunty pod wodami p∏ynàcymi i kana∏ami ˝e-
glownymi, z wyjàtkiem jezior oraz gruntów zaj´-
tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych,

7)22) budynki gospodarcze lub ich cz´Êci zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià leÊnà, zaj´te na prowadzenie dzia-
∏ów specjalnych produkcji rolnej, oraz w gospodar-
stwach rolnych, w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym, budynki gospodarcze lub ich cz´Êci
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rolniczà,

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

9) (skreÊlony),23)

10)24) budynki i grunty wpisane indywidualnie do reje-
stru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania
i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie za-

bytków, z wyjàtkiem cz´Êci zaj´tych na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

10a)25) budynki i grunty we w∏adaniu muzeów rejestro-
wanych,

11) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zwolnione od podat-
ku od nieruchomoÊci na podstawie odr´bnych
ustaw, 

12) (skreÊlony),26)

13)27) budynki i budowle nowo wybudowane bàdê
zmodernizowane, oddane do u˝ytkowania, wyko-
rzystywane przez grup´ na dzia∏alnoÊç statutowà,
po uzyskaniu wpisu grupy do rejestru grup —
w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do
rejestru. 

2. Rada gminy mo˝e wprowadziç inne zwolnienia
ni˝ okreÊlone w ust. 1.

Art. 7a.28) 1. W roku podatkowym 2001 wysokoÊç
stawki podatku od nieruchomoÊci, którà okreÊla rada
gminy, nie mo˝e przekroczyç rocznie — od budowli wy-
korzystywanych bezpoÊrednio do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciep∏a, linii elektroenergetycznych
przesy∏owych i rozdzielczych, rurociàgów i przewodów
sieci rozdzielczej gazów, ciep∏a, paliw i wody, od bu-
dowli s∏u˝àcych do odprowadzania i oczyszczania Êcie-
ków — 1% ich wartoÊci ustalonej na dzieƒ 1 stycznia
danego roku podatkowego, stanowiàcej podstaw´ ob-
liczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budow-
li ca∏kowicie zamortyzowanych — ich wartoÊç z dnia
1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu
amortyzacyjnego.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy od budowli, o któ-
rych mowa w ust. 1, powsta∏ w ciàgu roku podatkowe-
go — podstaw´ opodatkowania stanowi wartoÊç usta-
lona do obliczania amortyzacji na dzieƒ powstania
obowiàzku podatkowego.

3. Je˝eli od budowli, o których mowa w ust. 1, nie
dokonuje si´ odpisów amortyzacyjnych — podstaw´
opodatkowania stanowi ich wartoÊç rynkowa okreÊlo-
na przez podatnika.

4. Je˝eli podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci budowli,
o których mowa w ust. 1, lub poda∏ wartoÊç nieodpo-
wiadajàcà wartoÊci rynkowej, organ podatkowy powo-
∏a bieg∏ego, który ustali t´ wartoÊç. W przypadku gdy
podatnik nie okreÊli∏ wartoÊci budowli, o których mo-
wa w ust. 1, lub wartoÊç ustalona przez bieg∏ego jest
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—————————
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999
i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95,
poz. 1041), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. 

19) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1197), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

20) Przez art. 4 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-
sie 18.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. d) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

23) Przez art. 72 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 4.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. e) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

—————————
25) Dodany przez art. 37 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.

o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 4 lutego 1997 r.

26) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 grudnia 1994 r.,
a nast´pnie skreÊlony przez art. 4 pkt 1 lit. c) ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 18.

27) Dodany przez art. 27 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 21 listopada 2000 r.

28) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 18.



wy˝sza co najmniej o 33% od wartoÊci okreÊlonej przez
podatnika, koszty ustalenia wartoÊci przez bieg∏ego
ponosi podatnik. 

Rozdzia∏ 3

Podatek od Êrodków transportowych

Art. 8.29) Opodatkowaniu podatkiem od Êrodków
transportowych podlegajà:
1) samochody ci´˝arowe o dopuszczalnej masie ca∏-

kowitej od 3,5 tony i poni˝ej 12 ton,
2) samochody ci´˝arowe o dopuszczalnej masie ca∏-

kowitej równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton, 
3) ciàgniki siod∏owe i balastowe przystosowane do

u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub przyczepà o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów od
3,5 tony i poni˝ej 12 ton,

4) ciàgniki siod∏owe i balastowe przystosowane do
u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub przyczepà o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów
równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silni-
kowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od
7 ton i poni˝ej 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy-
∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez
podatnika podatku rolnego, 

6) przyczepy i naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silni-
kowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità
równà lub wy˝szà ni˝ 12 ton, z wyjàtkiem zwiàza-
nych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzo-
nà przez podatnika podatku rolnego,

7) autobusy. 

Art. 9. 1.30) Obowiàzek podatkowy w podatku od
Êrodków transportowych, z zastrze˝eniem ust. 2, cià˝y
na osobach fizycznych i osobach prawnych b´dàcych
w∏aÊcicielami Êrodków transportowych. Jak w∏aÊcicie-
li traktuje si´ równie˝ jednostki organizacyjne niemajà-
ce osobowoÊci prawnej, na które Êrodek transportowy
jest zarejestrowany.

1a.31) Je˝eli Êrodek transportowy stanowi wspó∏-
w∏asnoÊç dwóch lub wi´cej osób fizycznych lub praw-

nych, obowiàzek podatkowy w podatku od Êrodków
transportowych cià˝y solidarnie na wszystkich wspó∏-
w∏aÊcicielach.

2.32) W wypadku zmiany w∏aÊciciela Êrodka trans-
portowego zarejestrowanego, obowiàzek podatkowy
cià˝y na poprzednim w∏aÊcicielu do koƒca miesiàca,
w którym nastàpi∏o przeniesienie w∏asnoÊci.

3.33) Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i ust. 1a, powstaje od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym Êrodek trans-
portowy zosta∏ zarejestrowany, a w przypadku nabycia
Êrodka transportowego zarejestrowanego — od pierw-
szego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym Êrodek transportowy zosta∏ nabyty.

4.34) Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i ust. 1a, wygasa z koƒcem miesiàca, w którym
Êrodek transportowy zosta∏ na sta∏e wycofany z ruchu
(wyrejestrowany) lub zbyty.

5.35) W razie zaistnienia okolicznoÊci majàcych
wp∏yw na powstanie lub wygaÊni´cie obowiàzku po-
datkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby
— osoby i jednostki, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a,
sà obowiàzane z∏o˝yç w∏aÊciwemu organowi podatko-
wemu wykaz Êrodków transportowych, sporzàdzony
na formularzu wed∏ug ustalonego wzoru, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia tych okolicznoÊci.

6.36) Organem podatkowym w sprawach podatku
od Êrodków transportowych jest organ gminy, na któ-
rej terenie znajduje si´ miejsce zamieszkania lub sie-
dziba podatnika, a w przypadku przedsi´biorstwa wie-
lozak∏adowego lub podmiotu, w którego sk∏ad wcho-
dzà wydzielone jednostki organizacyjne — jest organ
gminy, na terenie której znajduje si´ zak∏ad lub jed-
nostka posiadajàca Êrodki transportowe podlegajàce
opodatkowaniu. 

7.37) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wykazu,
o którym mowa w ust. 5. 

Art. 10.38) 1. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa-
∏y, wysokoÊç stawek podatku od Êrodków transporto-
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29) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op∏atach
lokalnych, ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektó-
rych kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja
podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
— w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

30) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 7 pkt 2 lit. a) ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych
(Dz. U. Nr 123, poz. 780), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.

31) Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 30.

—————————
32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 7 pkt 2 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 30.
33) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 2 lit. d) usta-

wy, o której mowa w przypisie 30.
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 7 pkt 2 lit. e) ustawy,

o której mowa w przypisie 30.
35) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 2 lit. e) usta-

wy, o której mowa w przypisie 30, i przez art. 2 pkt 2 lit. a)
ustawy, o której mowa w przypisie 29.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 29.

37) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 29.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 29. 



wych, z tym ˝e roczna stawka podatku od jednego
Êrodka transportowego nie mo˝e przekroczyç:

1) od samochodu ci´˝arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 1, w zale˝noÊci od dopuszczalnej masy
ca∏kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie — 600 z∏,

b) powy˝ej 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie — 1 000 z∏,

c) powy˝ej 9 ton — 1 200 z∏,

2) od samochodu ci´˝arowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 — 2 290 z∏, z tym ˝e w zale˝noÊci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu
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 balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 — 1 400 z∏,

4) od ciàgnika siod∏owego lub balastowego, 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 — 1 770 z∏,

b) powy˝ej 36 ton — 2 290 z∏

— z tym ˝e w zale˝noÊci od liczby osi, dopuszczal-
nej masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku nie mogà byç ni˝sze od kwot okre-
Êlonych w za∏àczniku nr 2 do ustawy,

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 
pkt 5 — 1 200 z∏,

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

a) do 36 ton w∏àcznie — 1 400 z∏,

b) powy˝ej 36 ton — 1 770 z∏
— z tym ˝e w zale˝noÊci od liczby osi, dopuszczal-
nej masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku nie mogà byç ni˝sze od kwot okre-
Êlonych w za∏àczniku nr 3 do ustawy,

7) od autobusu, w zale˝noÊci od liczby miejsc do sie-
dzenia:

a) mniejszej ni˝ 30 miejsc — 1 400 z∏,

b) równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc — 1 770 z∏.

2. Przy okreÊlaniu stawek, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy uwzgl´dnia rodzaj Êrodka
transportowego i jego wp∏yw na Êrodowisko natural-
ne, dopuszczalnà mas´ ca∏kowità, rok produkcji albo
wiek pojazdu, nacisk na siod∏o ciàgnika albo liczb´
miejsc do siedzenia.

3. W przypadku nieuchwalenia przez rad´ gminy
stawek podatku, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
stawki obowiàzujàce w roku poprzedzajàcym rok po-
datkowy. 

Art. 11. 1. Podatek od Êrodków transportowych,
z zastrze˝eniem ust. 2, jest p∏atny w dwóch równych ra-

tach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 wrze-
Ênia ka˝dego roku.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrzeÊnia roku po-
datkowego, podatek za ten rok p∏atny jest w dwóch
równych ratach w terminie:

a) w ciàgu 14 dni od dnia powstania obowiàzku po-
datkowego — I rata,

b) do dnia 15 wrzeÊnia roku podatkowego — II ra-
ta,

2) po dniu 1 wrzeÊnia, podatek jest p∏atny jednorazo-
wo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiàz-
ku podatkowego.

3.39) Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ lub wy-
gas∏ w ciàgu roku podatkowego, stawki podatku okre-
Êlone w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 10,
ulegajà obni˝eniu proporcjonalnie do liczby miesi´cy,
w których nie istnia∏ obowiàzek podatkowy.

4. Osoby i jednostki, o których mowa w art. 9 ust. 1,
uiszczajà podatek od Êrodków transportowych — bez
wezwania — na rachunek bud˝etu gminy, o której mo-
wa w art. 9 ust. 6.

Art. 11a.40) 1. Podatnikom wykorzystujàcym Êrodki
transportu, o których mowa w art. 8 pkt 1—6, dla wy-
konywania przewozów w transporcie kombinowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przys∏uguje
zwrot zap∏aconego podatku od tych Êrodków.

2. Kwot´ zwrotu podatku od Êrodków transporto-
wych, o którym mowa w ust. 1, ustala si´, przyjmujàc
za podstaw´ liczb´ jazd z ∏adunkiem lub bez ∏adunku
wykonanych przez Êrodek transportu w przewozie ko-
lejà w danym roku podatkowym w nast´pujàcy spo-
sób:

1) od 100 jazd i wi´cej — 100% kwoty rocznego podat-
ku,

2) od 70 do 99 jazd w∏àcznie — 75% kwoty rocznego
podatku,

3) od 50 do 69 jazd w∏àcznie — 50% kwoty rocznego
podatku,

4) od 20 do 49 jazd w∏àcznie — 25% kwoty rocznego
podatku.

3. Zwrotu zap∏aconego podatku od Êrodków trans-
portowych na zasadach okreÊlonych w ust. 1 i 2 doko-
nuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono
podatek, na wniosek podatnika z∏o˝ony nie póêniej ni˝
do dnia 31 marca roku nast´pujàcego po roku podat-
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39) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 7 ustawy,

o której mowa w przypisie 1, i przez art. 7 pkt 4 ustawy,
o której mowa w przypisie 30.

40) Dodany przez art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.



kowym. Podstawà sporzàdzenia wniosku sà dane za-
warte w dokumentach przewozowych stosowanych
przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombi-
nowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu
przewozu kolejà.

4. Zwrot podatku od Êrodków transportowych na-
st´puje w gotówce albo na rachunek bankowy podat-
nika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia wniosku.

Art. 12. 1. Zwalnia si´ od podatku od Êrodków
transportowych:

1) pod warunkiem wzajemnoÊci — Êrodki transporto-
we b´dàce w posiadaniu przedstawicielstw dyplo-
matycznych, urz´dów konsularnych i innych misji
zagranicznych, korzystajàcych z przywilejów i im-
munitetów na podstawie ustaw, umów lub zwycza-
jów mi´dzynarodowych, oraz cz∏onków ich perso-
nelu, jak równie˝ innych osób zrównanych z nimi,
je˝eli nie sà obywatelami polskimi i nie majà miej-
sca pobytu sta∏ego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2)41) Êrodki transportowe stanowiàce zapasy mobili-
zacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy u˝ywane
do celów specjalnych w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym, 

3) (skreÊlony),42)

4)43) Êrodki transportowe, o których mowa w art. 8
pkt 1—6, wykorzystywane w dowozie i odwozie na
maksymalnà odleg∏oÊç w linii prostej do 150 km
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trans-
porcie kombinowanym. Warunkiem zwolnienia
jest przeznaczenie wymienionych pojazdów wy-
∏àcznie dla tych przewozów, potwierdzone na pod-
stawie dokumentów okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

2. (skreÊlony).44)

3. (skreÊlony).44)

4.45) Rada gminy mo˝e wprowadziç inne zwolnie-
nia przedmiotowe ni˝ okreÊlone w ust. 1, z wyjàtkiem
zwolnieƒ dotyczàcych pojazdów, o których mowa
w art. 8 pkt 2, 4 i 6. 

Art. 12a.46) Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone
na podstawie odr´bnych przepisów nie majà zastoso-
wania do podatku od Êrodków transportowych. 

Art. 12b.47) 1. Stawki okreÊlone w za∏àcznikach
nr 1—3 do ustawy, poczàwszy od 2001 r., ulegajà prze-
liczeniu na nast´pny rok podatkowy zgodnie z procen-
towym wskaênikiem kursu EURO na dzieƒ 1 paêdzier-
nika danego roku w stosunku do kursu EURO w roku
bazowym. 

2. Za rok bazowy, o którym mowa w ust. 1, przyj-
muje si´ rok 2000.

3. Do przeliczenia stawek okreÊlonych w za∏àczni-
kach nr 1—3 stosuje si´ kurs EURO ustalony na podsta-
wie Êredniego kursu walut obcych og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski. Kurs EURO w roku bazowym
wynosi 3,9562 z∏.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych oblicza corocznie wskaênik, o którym mowa
w ust. 1. Je˝eli wskaênik jest ni˝szy ni˝ 5%, stawki okre-
Êlone w za∏àcznikach nr 1—3 nie ulegajà zmianie na na-
st´pny rok podatkowy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, stawki, o któ-
rych mowa w ust. 1, obowiàzujàce na nast´pny rok
podatkowy, przeliczone zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w ust. 1—4, zaokràglajàc je w gór´ do pe∏nych
groszy. 

Rozdzia∏ 4

Podatek od posiadania psów

Art. 13. 1. Obowiàzek podatkowy dotyczàcy podat-
ku od posiadania psów cià˝y na osobach fizycznych
posiadajàcych psy.

2. Podatku od posiadania psów nie pobiera si´:

1) pod warunkiem wzajemnoÊci — od cz∏onków per-
sonelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´-
dów konsularnych oraz innych osób zrównanych
z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
mi´dzynarodowych, je˝eli nie sà obywatelami pol-
skimi i nie majà miejsca pobytu sta∏ego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) z tytu∏u posiadania psów b´dàcych pomocà dla
osób kalekich (niewidomych, g∏uchoniemych, nie-
do∏´˝nych),

3) od osób w wieku powy˝ej 70 lat prowadzàcych sa-
modzielnie gospodarstwo domowe — od jednego
psa,

4)48) z tytu∏u posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania gospodarstw rolnych — po dwa na ka˝-
de gospodarstwo.

Art. 14. Rada gminy:
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41) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 29.
42) Przez art. 7 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 30, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 9 paêdziernika 1997 r.
43) Dodany przez art. 100 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 40.
44) Przez art. 7 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 30, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 9 paêdziernika 1997 r.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 29.
46) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 29.

—————————
47) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 29.
48) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.



1)49) ustala wysokoÊç stawek podatku od posiadania
psów, z tym ˝e podatek od jednego psa nie mo˝e
przekraczaç 22,86 z∏ rocznie,

2) okreÊla zasady ustalania i poboru oraz terminy p∏at-
noÊci tego podatku,

3) zarzàdza pobór podatku od posiadania psów w dro-
dze inkasa oraz okreÊla inkasentów i wysokoÊç wy-
nagrodzenia za inkaso,

4)50) mo˝e zwolniç mieszkaƒców gminy z podatku od
posiadania psów albo wprowadziç inne zwolnienia
ni˝ okreÊlone w art. 13 ust. 2.

Rozdzia∏ 5

Op∏aty lokalne

Art. 15. 1. Op∏at´ targowà pobiera si´ od osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych niemajàcych osobowoÊci prawnej, dokonujàcych
sprzeda˝y na targowiskach.

2.51) Targowiskami, o których mowa w ust. 1, sà
wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel,
w szczególnoÊci z r´ki, koszów, stoisk, wozów konnych,
przyczep, pojazdów samochodowych, a tak˝e sprzeda˝
zwierzàt, Êrodków transportowych i cz´Êci do Êrodków
transportowych.

3. Op∏at´ targowà pobiera si´ niezale˝nie od nale˝-
noÊci przewidzianych w odr´bnych przepisach za ko-
rzystanie z urzàdzeƒ targowych oraz za inne us∏ugi
Êwiadczone przez prowadzàcego targowisko.

Art. 16.52) Zwalnia si´ od op∏aty targowej osoby
i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które sà podat-
nikami podatku od nieruchomoÊci w zwiàzku z nieru-
chomoÊciami lub obiektami budowlanymi niez∏àczony-
mi trwale z gruntem, po∏o˝onymi na terenie targowiska.

Art. 17. 1. Op∏ata miejscowa jest pobierana od osób
fizycznych przebywajàcych czasowo w celach wypo-
czynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miej-
scowoÊciach posiadajàcych korzystne w∏aÊciwoÊci kli-
matyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umo˝li-
wiajàce pobyt osób w tych celach — za ka˝dy dzieƒ po-
bytu w takich miejscowoÊciach.

2. Op∏aty miejscowej nie pobiera si´:

1) pod warunkiem wzajemnoÊci — od cz∏onków per-
sonelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´-

dów konsularnych oraz innych osób zrównanych
z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
mi´dzynarodowych, je˝eli nie sà obywatelami pol-
skimi i nie majà miejsca pobytu sta∏ego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) od osób przebywajàcych w szpitalach lub zak∏a-
dach uzdrowiskowych oraz sanatoriach,

3) od osób niewidomych i ich przewodników,

4) od podatników podatku od nieruchomoÊci z tytu∏u
posiadania domów letniskowych po∏o˝onych
w miejscowoÊci, w której pobiera si´ op∏at´ miej-
scowà,

5) od zorganizowanych grup dzieci i m∏odzie˝y szkol-
nej.

3. Wojewoda, na wniosek rady gminy, po uzgod-
nieniu z Ministrem Ochrony Ârodowiska, Zasobów Na-
turalnych i LeÊnictwa53) ustala miejscowoÊci odpowia-
dajàce kryteriom okreÊlonym w ust. 1, w których pobie-
ra si´ op∏at´ miejscowà.

Art. 18. Rada gminy mo˝e wprowadzaç op∏at´ ad-
ministracyjnà za czynnoÊci urz´dowe wykonywane
przez podleg∏e jej organy, je˝eli czynnoÊci te nie sà ob-
j´te przepisami o op∏acie skarbowej.

Art. 19. Rada gminy:

1)54) 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
344,63 z∏ dziennie,

b)55) stawka op∏aty miejscowej nie mo˝e przekro-
czyç 0,94 z∏ dziennie,

c) op∏ata administracyjna nie mo˝e przekroczyç
114,98 z∏,

2) zarzàdza pobór tych op∏at w drodze inkasa oraz
okreÊla inkasentów i wysokoÊç wynagrodzenia za
inkaso,
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—————————
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. Górna granica stawki kwotowej
podatku na rok 2002 og∏oszona jest w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w przypisie 10.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 1 sierp-
nia 1997 r. o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokal-
nych (Dz. U. Nr 107, poz. 689), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1998 r.

—————————
53) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska,

stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 23 i art. 28 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70,
poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122,
poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43
i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. Górna granica stawki kwotowej
podatku na rok 2002 og∏oszona jest w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w przypisie 10.

55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 8, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 19 grud-
nia 1996 r.



3) mo˝e wprowadzaç inne ni˝ wymienione w ustawie
zwolnienia od op∏at lokalnych.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

Art. 20. 1.56) Górne granice stawek kwotowych
okreÊlone w art. 5 ust. 1, w art. 10, w art. 14 pkt 1
i w art. 19 pkt 1, poczynajàc od 1997 r. ulegajà corocz-
nie podwy˝szeniu na nast´pny rok podatkowy w stop-
niu odpowiadajàcym wskaênikowi wzrostu cen deta-
licznych towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwarta∏ów roku, w którym stawki
ulegajà podwy˝szeniu, w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.

2.57) Minister Finansów58), w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊla granice stawek kwotowych na ka˝dy rok
podatkowy, z uwzgl´dnieniem zasady okreÊlonej
w ust. 1 zaokràglajàc je w gór´ do pe∏nych groszy.

3. Wskaênik wzrostu cen, o którym mowa 
w ust. 1, ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏oszonego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 15 dni po up∏ywie trze-
ciego kwarta∏u.

Art. 21. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o podatku drogowym, nale˝y przez to rozumieç poda-
tek od Êrodków transportowych, o którym mowa w ni-
niejszej ustawie.

Art. 22. (pomini´ty).59)

Art. 23.Traci moc ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i Nr 74,
poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia60) i ma zastosowanie do op∏at nale˝nych po tym
dniu oraz poczynajàc od roku podatkowego 1991 do
nale˝nych podatków.
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56) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 14 lit. a)

ustawy, o której mowa w przypisie 1, i przez art. 7 pkt 6
ustawy, o której mowa w przypisie 30.

57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 14 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

58) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy,
o której mowa w przypisie 53. 

—————————
59) Zamieszczony w obwieszczeniu.
60) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 30 stycznia 1991 r.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

Za∏àcznik nr 161)

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREÂLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

61) Dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 29.

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏ko-
wita (w tonach)

Trzy osie

Minimalna stawka podatku 
(w z∏otych)

23

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa˝ne

inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

25 878

15

12 13 0 123
13 14 123 340
14 15 340 479
15 18 479 1084

17 123 214
17 19 214 439
19 21 439 570
21 23 570 878

1365

25 26 878 1365
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31 32 1432 2124

1 2 3 4

Cztery osie i wi´cej

23 25 570 578

25 27 578 902

27 29 902 1432

29 31 1432 2124

Za∏àcznik nr 261)

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREÂLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏ko-
wita zespo∏u pojazdów: ciàgnik siod∏o-

wy + naczepa, ciàgnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

36

Minimalna stawka podatku 
(w z∏otych)

40

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa˝ne

inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

2 osie

1079 1492

40

12 18 0 33

18 25 230 416

25 31 485 796

31 40 1223 1678

3 osie

44 1492 2207

Za∏àcznik nr 361)

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREÂLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa ca∏ko-
wita zespo∏u pojazdów: naczepa/przy-
czepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku 
(w z∏otych)

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowa˝ne

inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

1 2 3 4

1 oÊ

12 18 0 22
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2 osie

23 28 182 268

1 2 3 4

18 25 154 277

25 28 277 486

38 44 995 1472

3 osie

28 33 531 736

33 38 736 1118

36 38 586 816

38 44 816 1109


