
Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245,
poz. 1775) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) op∏at´ od posiadania psów.”; 

2) w art. 1a dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przez u˝yte w ustawie okreÊlenia:

1) u˝ytki rolne,

2) lasy,

3) nieu˝ytki, 

4) u˝ytki ekologiczne,

5) grunty zadrzewione i zakrzewione,

6) grunty zadrzewione i zakrzewione na u˝yt-
kach rolnych,

7) grunty pod wodami powierzchniowymi p∏y-
nàcymi,

8) grunty pod morskimi wodami wewn´trznymi

— rozumie si´ grunty sklasyfikowane w ten spo-
sób w ewidencji gruntów i budynków.”;

3) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo-
Êci nie podlegajà u˝ytki rolne, grunty zadrze-
wione i zakrzewione na u˝ytkach rolnych lub
lasy, z wyjàtkiem zaj´tych na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,

b) w ust. 3: 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) grunty pod wodami powierzchniowymi
p∏ynàcymi i kana∏ami ˝eglownymi, z wy-
jàtkiem jezior oraz gruntów zaj´tych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych;”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) grunty pod morskimi wodami we-
wn´trznymi;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) grunty zaj´te pod pasy drogowe dróg pu-
blicznych w rozumieniu przepisów o dro-
gach publicznych oraz zlokalizowane
w nich budowle — z wyjàtkiem zwiàza-
nych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej innej ni˝ eksploatacja auto-
strad p∏atnych.”;

4) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla budowli lub ich cz´Êci zwiàzanych z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, z za-
strze˝eniem ust. 4—6 — wartoÊç, o której
mowa w przepisach o podatkach dochodo-
wych, ustalona na dzieƒ 1 stycznia roku po-
datkowego, stanowiàca podstaw´ oblicza-
nia amortyzacji w tym roku, niepomniejszo-
na o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku
budowli ca∏kowicie zamortyzowanych — ich
wartoÊç z dnia 1 stycznia roku, w którym do-
konano ostatniego odpisu amortyzacyjne-
go.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Je˝eli od budowli lub ich cz´Êci, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje si´ odpi-
sów amortyzacyjnych — podstaw´ opodat-
kowania stanowi ich wartoÊç rynkowa, okre-
Êlona przez podatnika na dzieƒ powstania
obowiàzku podatkowego.

6. Je˝eli budowle lub ich cz´Êci, o których mo-
wa w ust. 5, zosta∏y ulepszone lub zgodnie
z przepisami o podatkach dochodowych na-
stàpi∏a aktualizacja wyceny Êrodków trwa-
∏ych — podstaw´ opodatkowania stanowi
ich wartoÊç rynkowa ustalona na dzieƒ
1 stycznia roku podatkowego nast´pujàce-
go po roku, w którym dokonano ulepszenia
lub aktualizacji wyceny Êrodków trwa∏ych.”;

5) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli okolicznoÊcià, od której jest uzale˝nio-
ny obowiàzek podatkowy, jest istnienie bu-
dowli albo budynku lub ich cz´Êci, obowià-
zek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia
roku nast´pujàcego po roku, w którym bu-
dowa zosta∏a zakoƒczona albo w którym
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USTAWA

z dnia 7 grudnia 2006 r. 

o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 30 listopada

1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych,
ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustaw´
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego War-
szawy oraz ustaw´ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego.



rozpocz´to u˝ytkowanie budowli albo bu-
dynku lub ich cz´Êci przed ich ostatecznym
wykoƒczeniem.”,

b) w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ich format elektroniczny oraz uk∏ad informa-
cji i powiàzaƒ mi´dzy nimi zgodnie z przepi-
sami o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmio-
tów realizujàcych zadania publiczne;”,

c) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. PoÊwiadczenie przez organ podatkowy z∏o-
˝enia informacji o nieruchomoÊciach
i obiektach budowlanych lub deklaracji na
podatek od nieruchomoÊci za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej odby-
wa si´ zgodnie z przepisami o informatyza-
cji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne.”;

6) w art. 7:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) budowle wchodzàce w sk∏ad infrastruktu-
ry kolejowej w rozumieniu przepisów
o transporcie kolejowym oraz zaj´te pod
nie grunty, je˝eli:
a) zarzàdca infrastruktury jest obowiàza-

ny do jej udost´pniania licencjonowa-
nym przewoênikom kolejowym lub

b) sà przeznaczone wy∏àcznie do przewo-
zu osób, wykonywanego przez prze-
woênika kolejowego, który równocze-
Ênie zarzàdza tà infrastrukturà bez
udost´pniania jej innym przewoêni-
kom, lub

c) tworzà linie kolejowe o szerokoÊci to-
rów wi´kszej ni˝ 1 435 mm;”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) grunty, budynki i budowle pozosta∏e po
likwidacji linii kolejowych lub ich odcin-
ków — do czasu przeniesienia ich w∏a-
snoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczy-
stego — nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 3 la-
ta od pierwszego dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, w którym sta∏a
si´ ostateczna decyzja lub wesz∏o w ˝y-
cie rozporzàdzenie, wyra˝ajàce zgod´
na likwidacj´ linii lub ich odcinków, wy-
dane w trybie przewidzianym w przepi-
sach o transporcie kolejowym — z wy-
jàtkiem zaj´tych na dzia∏alnoÊç innà ni˝
dzia∏alnoÊç, o której mowa w przepisach
o transporcie kolejowym;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z tytu∏u zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego przys∏uguje z bud˝etu
paƒstwa zwrot utraconych dochodów za
przedmioty opodatkowania, które podlegajà
opodatkowaniu i nie sà z niego zwolnione

na podstawie innych przepisów niniejszej
ustawy.”; 

7) w art. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) samochody ci´˝arowe o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 tony i poni˝ej 12 ton;”;

8) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiàzek podatkowy w zakresie podatku
od Êrodków transportowych, z zastrze˝e-
niem ust. 2, cià˝y na osobach fizycznych
i osobach prawnych b´dàcych w∏aÊciciela-
mi Êrodków transportowych. Jak w∏aÊcicieli
traktuje si´ równie˝ jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, na któ-
re Êrodek transportowy jest zarejestrowany,
oraz posiadaczy Êrodków transportowych
zarejestrowanych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako powierzone przez za-
granicznà osob´ fizycznà lub prawnà pod-
miotowi polskiemu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym Êrodek transportowy zosta∏ zarejestro-
wany na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a w przypadku nabycia Êrodka trans-
portowego zarejestrowanego — od pierw-
szego dnia miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym Êrodek transportowy zosta∏
nabyty.”,

c) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Zarejestrowanie Êrodka transportowego
oznacza jego rejestracj´, z wyjàtkiem reje-
stracji czasowej, w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, wygasa z koƒcem miesiàca,
w którym Êrodek transportowy zosta∏ wyre-
jestrowany lub wydana zosta∏a decyzja or-
ganu rejestrujàcego o czasowym wycofaniu
pojazdu z ruchu, lub z koƒcem miesiàca,
w którym up∏ynà∏ czas, na który pojazd po-
wierzono.”,

e) w ust. 6 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wp∏acaç obliczony w deklaracji podatek od
Êrodków transportowych — bez wezwania
— na rachunek bud˝etu w∏aÊciwej gminy.”,

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór deklaracji wraz z za∏àcznikiem, o której
mowa w ust. 6, oraz szczegó∏owy zakres za-
wartych w niej danych, w szczególnoÊci
imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) podatnika,
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jego adres zamieszkania lub siedziby, nu-
mer identyfikacji podatkowej oraz dane do-
tyczàce przedmiotu opodatkowania, w tym
rodzaj, mark´ i typ Êrodka transportowego,
rok produkcji, numer rejestracyjny pojazdu,
dopuszczalnà mas´ ca∏kowità pojazdu, ma-
s´ w∏asnà pojazdu, dopuszczalnà mas´ ca∏-
kowità zespo∏u pojazdów, liczb´ osi, rodzaj
zawieszenia, liczb´ miejsc do siedzenia
w autobusie oraz wp∏yw na Êrodowisko na-
turalne.”,

g) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) format elektroniczny deklaracji na podatek
od Êrodków transportowych oraz uk∏ad in-
formacji i powiàzaƒ mi´dzy nimi zgodnie
z przepisami o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publicz-
ne;”,

h) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. PoÊwiadczenie przez organ podatkowy z∏o-
˝enia deklaracji na podatek od Êrodków
transportowych za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej odbywa si´ zgod-
nie z przepisami o informatyzacji dzia∏alno-
Êci podmiotów realizujàcych zadania pu-
bliczne.”;

9) w art. 10 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie —
676,20 z∏,”;

10) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Podatek od Êrodków transportowych,
z zastrze˝eniem ust. 2, jest p∏atny
w dwóch ratach proporcjonalnie do
czasu trwania obowiàzku podatkowe-
go, w terminie do dnia 15 lutego i do
dnia 15 wrzeÊnia ka˝dego roku.

2. Je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem
1 wrzeÊnia danego roku, podatek za
ten rok p∏atny jest w dwóch ratach
proporcjonalnie do czasu trwania
obowiàzku podatkowego w terminie:

a) w ciàgu 14 dni od dnia powstania
obowiàzku podatkowego — I ra-
ta,

b) do dnia 15 wrzeÊnia danego roku
— II rata;

2) od dnia 1 wrzeÊnia danego roku, po-
datek jest p∏atny jednorazowo w ter-
minie 14 dni od dnia powstania
obowiàzku podatkowego.

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

11) w art. 12 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

12) uchyla si´ rozdzia∏ 4;

13) w art. 17 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) umo˝liwiajàce pobyt osób w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.”; 

14) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Rada gminy mo˝e wprowadziç op∏at´
od posiadania psów. Op∏at´ pobiera
si´ od osób fizycznych posiadajàcych
psy.

2. Op∏aty od posiadania psów nie po-
biera si´ od:

1) cz∏onków personelu przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urz´-
dów konsularnych oraz innych
osób zrównanych z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub zwycza-
jów mi´dzynarodowych, je˝eli nie
sà obywatelami polskimi i nie ma-
jà miejsca sta∏ego pobytu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej —
pod warunkiem wzajemnoÊci;

2) osób zaliczonych do znacznego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych — z tytu∏u posiadania jedne-
go psa;

3) osób w wieku powy˝ej 65 lat pro-
wadzàcych samodzielnie gospo-
darstwo domowe — z tytu∏u posia-
dania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od
gospodarstw rolnych — z tytu∏u
posiadania nie wi´cej ni˝ dwóch
psów.”;

15) w art. 19 w pkt 1 dodaje si´ lit. f w brzmieniu:

„f) stawka op∏aty od posiadania psów nie mo˝e
przekroczyç 100 z∏ rocznie od jednego psa;”; 

16) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Górne granice stawek kwotowych okreÊlone
w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1,
obowiàzujàce w danym roku podatkowym
ulegajà corocznie zmianie na nast´pny rok
podatkowy w stopniu odpowiadajàcym
wskaênikowi cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych w okresie pierwszego pó∏rocza ro-
ku, w którym stawki ulegajà zmianie, w sto-
sunku do analogicznego okresu roku po-
przedniego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wskaênik cen, o którym mowa w ust. 1,
ustala si´ na podstawie komunikatu Prezesa
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G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏oszo-
nego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie
20 dni po up∏ywie pierwszego pó∏rocza.”;

17) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków
lub op∏at lokalnych, o których mowa w art. 5
ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a—d,
stosuje si´ stawki obowiàzujàce w roku po-
przedzajàcym rok podatkowy, z zastrze˝eniem
ust. 2.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z 2004 r. Nr 213,
poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz z 2006 r. Nr 53,
poz. 385) w art. 7 ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏a-
sza, w terminie 15 dni po up∏ywie trzeciego
kwarta∏u, w komunikacie, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, wskaênik, o którym mowa w ust. 2c.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r.
Nr 94, poz. 788) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Kwota, o której mowa w ust. 4, ulega corocz-
nie od dnia 1 stycznia podwy˝szeniu przy za-
stosowaniu wskaênika wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierw-
szych trzech kwarta∏ów w stosunku do analo-
gicznego okresu roku poprzedniego, og∏asza-
nego w komunikacie Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, w terminie 15 dni po up∏ywie trzeciego
kwarta∏u.”;

2) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwota, o której mowa w ust. 3, ulega corocznie
od dnia 1 stycznia podwy˝szeniu przy zastoso-
waniu wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwarta∏ów w stosunku do analogicznego okre-
su roku poprzedniego, og∏aszanego w komuni-
kacie Prezesa G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po
up∏ywie trzeciego kwarta∏u.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju
miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361
i Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826)
w art. 12 w ust. 3 w pkt 1 uchyla si´ lit. c.

Art. 5. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 225, poz. 1635) w art. 4
w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 1 uchyla si´ lit. f;

2) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania
psów,”.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 7 ust. 5, art. 9 ust. 8 i 9 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wej-
Êcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 1, pkt 6 lit. a tiret drugie,
pkt 7, pkt 8 lit. a i lit. d, pkt 9, pkt 12, pkt 14, pkt 15,
art. 4 i art. 5, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 8 grudnia 2006 r.

o Polskiej Agencji ˚eglugi Powietrznej1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Polskà Agencj´ ˚eglugi Po-
wietrznej (PA˚P), zwanà dalej „Agencjà”.

2. Agencja jest paƒstwowà osobà prawnà.

3. Siedzibà Agencji jest miasto sto∏eczne War-
szawa.

4. Agencja mo˝e tworzyç oddzia∏y terenowe.

5. W stosunkach z zagranicà Agencja pos∏uguje si´
nazwà w j´zyku angielskim w brzmieniu: Polish Air
Navigation Services Agency (PANSA).

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.
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