


Projekt
Ustawa

z dnia ………………………… 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Art. l.
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993 r. Nr
94, poz. 431, z 1994 r. Nr l, poz. 3, z 1996 Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz.
272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108. poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875
oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) w art. 12 w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu
zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
,,6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania działki
w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej.".

Art. 2.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Nr z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) w art. 7 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w ust. l uchyla się pkt. 12;
2) w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt.

6 w brzmieniu:
,,6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania
działki w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy altan
przekraczających normy określone w przepisach Prawa budowlanego oraz
przedmiotów opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności
gospodarczej.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 30 października 2000 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) w art. 7 w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i
dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania działki
w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej.".



Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem l marca 2003 r.



Uzasadnienie
Przedłożony projekt ustawy nowelizuje trzy ustawy podatkowe,

mianowicie:
� ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

� ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

� ustawę z dnia 30 października 2000 r. o podatku leśnym.
Proponowane zamiany mają na celu zachowanie istniejących do końca

2002 r. zwolnień dla Polskiego Związku Działkowców i jego członków w
zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Zwolnienia z tych podatków datują się od 1946 r. i przez okres 56 lat były
utrwaloną prawnie zasadą. W ten sposób podmiotowe zwolnienie z podatków i
opłat działkowców z tytułu użytkowania działki w POD jak również Polskiego
Związku Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej należy
zaliczyć do praw nabytych, które podlegają ochronie z mocy art. 2 Konstytucji
RP. W stosunku do innych podmiotów prawa nabyte zostały zachowane i
podmioty te zostały wymienione w zmienionych ustawach, a pominięty został
Polski Związek Działkowców i jego członkowie. Z uwagi na niezgodność z
jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych zmienionych przepisów ustaw
wymienionych na wstępie - a mianowicie ochronę praw nabytych - zachodzi
konieczność dokonania proponowanej zmiany przepisów usuwających tę
niezgodność z Konstytucją.

Potrzeba przedmiotowej nowelizacji wynika z niejasności obecnie
obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi zwolnienie Polskiego Związku
Działkowców i jego członków z wyliczonych wyżej podatków może być
problematyczne.

W tym miejscu dodać należy, że w toku prac na ostatnią nowelizacją
przedmiotowych ustaw padały zapewnienia o systemowym charakterze zmian,
które miały na celu jedynie usystematyzowanie istniejących zwolnień oraz ich
właściwe ujęcie przede wszystkim pod względem redakcyjnym (tj. oddzielnie w
każdej ustawie podatkowej). Za takim rozumowaniem przemawiały m.in.
wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Finansów, którzy argumentowali, że
przeniesienie zwolnienia z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych do
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowodowane jest zmianami
systemowymi polegającymi na zamieszczeniu w tej ustawie pełnego katalogu
przedmiotów i podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości zawartych
w odrębnych ustawach, a nie tylko zwolnienia dla Polskiego Związku
Działkowców i jego członków.



Podobne wyjaśnienia dotyczyły zwolnienia od podatku rolnego i leśnego
gruntów pracowniczych ogrodów działkowych, które miały być zwolnione na
zasadach określonych w przepisach normujących te podatki.

Wobec powyższego niezbędnym wydaje się takie uregulowanie zwolnień
podatkowych dla Polskiego Związku Działkowców i jego członków, aby
wynikało to bezpośrednio z cytowanych wyżej ustaw. Takie uregulowanie tej
kwestii jest celem niniejszej nowelizacji ustaw podatkowych.

Tak wiec mając na uwadze zaprezentowaną wyżej argumentację
proponowane zmiany dotyczą poszczególnych ustaw i jako takie są zgodne z
systemowym ujęciem zwolnień w prawie podatkowym.

Skutkiem społecznym uchwalenia przez Sejm proponowanej ustawy
będzie utrzymanie na dotychczasowym poziomie możliwości funkcjonowania
Polskiego Związku Działkowców oraz zrzeszonych w nim członków.

Przedmiot przedłożonego projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii
Europejskiej.










