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Panie i Panowie 
Prezydenci Miast,  
Burmistrzowie,  
Wójtowie Gmin 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniach 24 września 2015 r. i 25 września 2015 r. (termin do wyboru) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.: 

 

ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  
ORAZ ICH WPŁYW NA UCHWAŁY PODATKOWE NA ROK 2016  

 
 

 
Szkolenie prowadzić będzie dr Rafał Dowgier (adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego; specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz ordynacji podatkowej, 

redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”).  

 

Szkolenie – w obu terminach - odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (z zaznaczeniem wybranego terminu szkolenia) przesyłać należy 

(wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO w Zielonej Górze do dnia 21 września 2015 r. 

 fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 

1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z formularzem szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 

Z poważaniem 

Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
 

Szkolenie 

 
ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  

ORAZ ICH WPŁYW NA UCHWAŁY PODATKOWE NA ROK 2016  
 

 

Termin (do wyboru): 24 września 2015 r.    lub    25 września 2015 r. 

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: dr Rafał Dowgier 

Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  
 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  

do RIO w Zielonej Górze do dnia 21 września 2015 r.: fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

 
 

PROGRAM 
 

1. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.  
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 

a) Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości. 

 wyeliminowanie pojęcia „względy techniczne” i wprowadzenie nowej przesłanki stosowania stawki 
pozostałej do nieruchomości przedsiębiorców 

 zmiana wyłączenia dla gruntów pod wodami płynącymi 

 nowe zasady opodatkowania garaży w budynkach wielorodzinnych - brak solidarności  
i konsekwencje tej zmiany w zakresie składanych deklaracji/informacji podatkowych oraz 
wydawanych decyzji 

 zmiany w zakresie opodatkowania części wspólnych budynków, w których ustanowiono odrębną 
własność lokali 

 nowe brzmienie stawki dla gruntów pod wodami (zmiana uchwał w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości) 

 odstąpienie od prowadzenia postępowań w sprawie podatku rolnego przy niskich kwotach tego 
podatku 

 jednorazowa płatność podatku w kwocie nie przekraczającej 100 zł 

 zmiana zwolnienia dla nieruchomości zajmowanych przez stowarzyszenia 

 zmiana zwolnienia dla parków i rezerwatów przyrody 

b) Zmiany w zakresie podatku od środków transportowych. 

 zmiana stawki dla autobusów (konieczność zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych) 

 zmiana załącznika do ustawy w zakresie stawek minimalnych 

c) Zmiany w zakresie opłat lokalnych. 

 opłaty lokalne są od 01.01.2016 r. fakultatywne!!! konieczność podjęcia uchwał wprowadzających 
opłaty 

 zmiana okresu, za który nalicza się opłatę miejscową i uzdrowiskową - konieczność dostosowania 
uchwał w sprawie tych opłat 

 nowe obowiązki, które można nałożyć na inkasentów opłaty miejscowej (obowiązek prowadzenia 
ewidencji osób, zobowiązanych do uiszczenia opłaty) 

 nowa opłata reklamowa - zasady wprowadzenia opłaty, uchwała w sprawie opłaty reklamowej 

d) Zmiany w zakresie podatku rolnego. 

 zmiany w zasadach przeliczania dla niektórych kategorii użytków rolnych, w tym rowów, gruntów 
rolnych zabudowanych oraz gruntów dla których nie można ustalić przelicznika 

 odstąpienie od prowadzenia postępowań w sprawie podatku rolnego przy niskich kwotach tego 
podatku 
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 jednorazowa płatność podatku w kwocie nie przekraczającej 100 zł 

 nowe brzmienie zwolnienia dla uczelni 

 jasne wskazanie, które z ulg i zwolnień w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i jakiego 
rodzaju 

 zmiana zasad stosowania ulgi z tytułu klęski żywiołowej 

e) Zmiany w zakresie podatku leśnego. 

 likwidacja obniżonej stawki dla lasów ochronnych 

 odstąpienie od prowadzenia postępowań w sprawie podatku rolnego przy niskich kwotach tego 
podatku 

 jednorazowa płatność podatku w kwocie nie przekraczającej 100 zł 

 rozszerzenie nakazu płatniczego na podatek leśny 
 

2. Nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków stanowiących własność gminy 
wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz.U. 2015 r. poz.  
 

3. Opłata reklamowa wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw  
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774). 
 

4. Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 r. 

 jakie uchwały powinny zostać zmienione w związku z nowelizacją przepisów? 

 uchwały w sprawie opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej 

 uchwała w sprawie opłaty reklamowej 

 uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
 

5. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika - zmiana ordynacji podatkowej wynikająca  
z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1197) 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  
ORAZ ICH WPŁYW NA UCHWAŁY PODATKOWE NA 2016 r. 
 

Terminy (do wyboru):   □24 września 205 r.   □25 września 2015 r. 

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 
(zgłaszający) 


