
Projekt z dnia 15.02.2019 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  G O S P O D A R K I  M O R S K I E J  I  Ż E G L U G I  

Ś R Ó D L Ą D O W E J
1)

 

z dnia ……………………… 2019 r. 

w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów 

zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu gminom utraconych 

dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów:  

1) pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, 

2) zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych 

w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) 

– będących własnością Skarbu Państwa, zwanych dalej „utraconymi dochodami”, oraz wzór 

wniosku gminy o zwrot utraconych dochodów zwany dalej „wnioskiem”.  

§ 2. 1. Wysokość utraconych dochodów gmina wykazuje we wniosku. 

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku 

do rozporządzenia. 

3. Gmina składa w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku, za który 

sporządzony jest wniosek, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego 

dalej „Wodami Polskimi”, wniosek wykazujący faktyczne roczne utracone dochody, o 

których mowa w § 1, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych, na dany rok 

podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzany wniosek.  

                                                 

1)
   Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka 

wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 

poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100). 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 

2244. 
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4. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

5. Gmina we wniosku wykazuje: 

1) podstawę prawną opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które 

według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, były 

zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, 

za który jest sporządzany wniosek; 

3) wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych 

odrębnie dla gruntów na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2. 

6. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 15 czerwca roku następującego po 

roku, za który sporządzono wniosek. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Gmina może złożyć wniosek lub korektę wniosku po terminie, o którym mowa 

odpowiednio w ust. 3 albo 6, do Wód Polskich, wykazując faktyczne roczne utracone 

dochody w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem 

nowej decyzji przez organ podatkowy. 

8. Wniosek lub korekta wniosku, o której mowa w ust. 6, złożone w postaci 

elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym. 

9. Wody Polskie sprawdzają prawidłowość złożonego wniosku lub korekty wniosku 

pod względem rachunkowym i formalnym. 

10. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów Wody Polskie wzywają 

gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku 

nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 3. W terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku:  

1) za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku, 

2) w którym złożono wniosek lub korektę wniosku, o których mowa w § 2 ust. 7 

– Wody Polskie przekazują na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą 

równowartość wysokości utraconych dochodów, o których mowa w § 1. 
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
3)

. 

 

MINISTER 

GOSPODARKI MORSKIEJ 

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

 

W porozumieniu 

MINISTER FINANSÓW  

                                                 

3)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów 

pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych 

pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 559), które utraciło moc z 

dniem 20 września 2018 r., w związku z wejściem w życie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722). 
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Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia …….. 2019 r. (poz. ) 

WNIOSEK O ZWROT UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU ZWOLNIENIA 

Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW POD WODAMI 

POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI JEZIOR ORAZ GRUNTÓW ZAJĘTYCH 

POD SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU 

PAŃSTWA 

Skutki ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 

pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445) za rok …. 

Nazwa gminy: 

.................................................................................... 

Nazwa powiatu: 

.................................................................................... 

Nazwa województwa: 

......................................................................... 

Nazwa banku i nr rachunku, na który dokonuje się 

zwrotu: 

............................................................. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

............................................................... 

Symbole
1)

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA RODZAJ GMINY 

Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 

podatkiem 

od nieruchomości 

(powierzchnia w ha)
2)

 

Stawka podatku 

od nieruchomości
3)

 

Wysokość utraconych 

dochodów 

w pełnych złotych 

(kol. 2 x kol. 3) 

1  2  3  4 

I. JEZIORA       

1.       
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II. SZTUCZNE 

ZBIORNIKI 

WODNE 

      

1.       

       

III. OGÓŁEM (I+II)
4)

       

 

..................................................... 

 

............................................................... 

(główny księgowy/skarbnik) 

 

(wójt, burmistrz, prezydent miasta) 

 

nr telefonu służbowego: .................................... 

.................................................. 

(rok, miesiąc, dzień) 

 

OBJAŚNIENIA: 

1)
 Cyfrowe symbole (identyfikatory) jednostek podziału administracyjnego są określone w załączniku nr 1 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 

z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, 

z późn. zm.). 
2)

 Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości podaje się odrębnie dla gruntów pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, które według 

stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku. 
3)

 Stawka podatku od nieruchomości, ustalona przez radę gminy, obowiązująca w roku, za który sporządzany 

jest wniosek. 
4)

 Wysokość utraconych dochodów ustala się jako sumę kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie 

danych zawartych w kolumnie 2 i 3. 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowe rozporządzenie wypełnia delegację ustawową określoną w art. 7 ust. 7 

ustawy 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 

powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących 

własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 559) utraciło moc z dniem 20 września 

2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722).  

Zakres projektowanego rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu gminom utraconych 

dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, 

będących własnością Skarbu Państwa nie ulegną zasadniczym zmianom w porównaniu do 

poprzednio obowiązującego rozporządzenia.  

Zamianie ulega organ, z którego środków będzie następował zwrot utraconych 

dochodów.  

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy, z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości 

będących własnością Skarbu Państwa gruntów: 

1) pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior; 

2) zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych 

w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), gminom 

przysługuje zwrot utraconych dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. 

Wysokość faktycznie utraconych dochodów oblicza się jako iloczyn podstawy 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości (powierzchnia w ha) i stawki podatku od 

nieruchomości. Faktycznie utracone dochody wynikają z decyzji oraz z deklaracji 

podatkowych, na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest 

sporządzany wniosek. Faktycznie utracone dochody stanowią dochody z tytułu zwolnienia 



– 7 – 

z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz 

gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa powyżej, oraz 

wzór wniosku o zwrot tych dochodów, kierując się potrzebą zabezpieczenia gmin przed 

zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia w porównaniu z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. przesunięto terminy: 

1) na złożenie przez gminy wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie wykazującego faktyczne roczne utracone dochody, o którym mowa w § 2 ust. 3, – 

z dnia 25 marca na dzień 25 kwietnia roku następującego po roku, za który sporządzony jest 

wniosek; 

2) na złożenie przez gminy korekty wniosku, o której mowa w § 2 ust. 6, – z dnia 

15 maja na dzień 15 czerwca roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek; 

3) przekazania przez Wody Polskie na rachunek budżetu gminy kwot środków 

stanowiących równowartość wysokości utraconych dochodów z dnia 31 maja na dzień 

31 sierpnia roku następującego po roku: 

a)  za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku, 

b) w którym złożono wniosek lub korektę wniosku, o których mowa w § 2 ust. 7. 

Zmiany terminów, o których mowa w pkt 1 i 2 wynikają z postulatów o przedłużenie 

przedmiotowych terminów płynących od gmin w okresie obowiązywania rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r..  

W przypadku terminów, o których mowa w pkt 3 zmiana stanowi dostosowanie 

do terminów wskazanych w analogicznym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz 

przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. 
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Wobec powyższego projektowane rozporządzenie wskazuje, że zwrotu gminom 

utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dokonuje 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Z uwagi na niewielki zakres zmian w projektowanym rozporządzeniu oraz przesunięcie 

terminów w sposób dający więcej czasu gminom na wystąpienie ze stosownymi wnioskami, 

proponuje się wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców i nie nakłada obowiązków administracyjnych wobec tych przedsiębiorców. 

Projekt nie wywiera skutków społeczno-gospodarczych oraz jest zgodny z przepisami ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 

1629,  1633 i 2212). 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca  2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, a także na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (poz. 157). 

 


