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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD)  
OPODATKOWANIE GRUNTÓW 

PRZEDŁUŻENIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA POMOCY 
COVIDOWEJ W POSTACI ZWOLNIENIA I PRZEDŁUŻENIA 

TERMINU PŁATNOŚCI RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO  

 
TERMIN: 27 WRZEŚNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 

PROWADZĄCY: 
PROF. DR HAB. LEONARD ETEL − kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w 

latach 2014-2019 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu prawa 

podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego 

PROF. DR HAB. MARIUSZ POPŁAWSKI − profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji 

podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. 

DR HAB. RAFAŁ DOWGIER, PROF. UWB – profesor 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; autor kilkudziesięciu opracowań z tego zakresu, redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów 

Samorządowych”. 

 

 

KOSZT: 400 zł* (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 zł* (kod dostępu na 
jedno stanowisko komputerowe) 
 

 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 
 

 

 

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości, 

rolnym oraz leśnym. W ramach szkolenia zostaną przedstawione zarówno zagadnienia związane z ustaleniem 

rodzaju podatku, który powinien być płacony od gruntu, jak i szczegółowe kwestie odnoszące się do zasad 

opłacania danego podatku. Omówione zostanie znaczenie dla wymiaru podatków lokalnych ewidencji gruntów i 

budynków oraz innych dokumentów (np. planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu).  

W ramach szkolenia przedstawione zostaną także szczegółowe problemy związane z opodatkowaniem gruntów 

występujące w podatkach, które je obciążają. W szczególności stosowanie właściwej stawki podatku od 

nieruchomości (np. dla gruntów objętych obszarem rewitalizacji), wybranych zwolnień z podatku rolnego (np. dla 

gruntów nabywanych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego), czy też zwolnień w podatku leśnym 

(np. dla lasów w wieku do lat 40). 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną także najnowsze zmiany w zakresie podatków lokalnych dotyczące 

uprawnień rad gmin do wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużaniem terminów 

płatności jego rat, a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.  
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Jaki podatek od gruntu: 

−−−−  jak klasyfikować grunty dla potrzeb opodatkowania? 

−−−− kiedy użytki rolne oraz lasy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? 

−−−− kiedy można uznać, że grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej? 

−−−− jak opodatkować użytki rolne i lasy na których nie prowadzi się działalności rolniczej lub leśnej? 

2. Ewidencja gruntów i budynków jako podstawowy dokument do wymiaru podatków od gruntów: 

−−−− jakie dane z ewidencji są zawsze wiążące dla organu podatkowego a jakie mogą być pomijane? 

−−−− od kiedy wywierają skutek zmiany w ewidencji gruntów i budynków? 

−−−− jak opodatkować grunty z wadliwymi oznaczeniami (np. Ls-RV)? 

−−−− co jest ważniejsze − ewidencja czy plan zagospodarowania przestrzennego? 

−−−− jakie znaczenie dla wymiaru podatku od gruntów ma akt notarialny? 

3. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem od nieruchomości: 

−−−− jak opodatkować grunty zajmowane pod żwirownie, farmy fotowoltaiczne, wydobycie torfu? 

−−−− opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi, zajętych na pasy technologiczne i strefy 

bezpieczeństwa; 

−−−− kiedy można uznać, że grunt u przedsiębiorcy jest związany z budynkiem mieszkalnym i podlega 

opodatkowaniu niższą stawką? 

−−−− opodatkowanie gruntów zajętych pod inwestycje deweloperów; 

−−−− wyłączenie z opodatkowania dróg publicznych − czy zawsze ogólnodostępna droga podlega 

wyłączeniu z opodatkowania? 

−−−− zasady opodatkowania gruntów pod wodami płynącymi, jeziorami i sztucznymi zbiornikami; 

−−−− zasady stosowania stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji; 

−−−− zwolnienie dla gruntów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz rekompensata 

dochodów utraconych z tego tytułu; 

−−−− jak opodatkować nieużytki, użytki ekologiczne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione? 

−−−− czy grunt może być zabytkiem i korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości? 

4. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem rolnym: 

−−−− czy grunt musi być użytkowany rolniczo, aby podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym? 

−−−− opodatkowanie dróg wewnętrznych w gospodarstwach rolnych; 

−−−− jak opodatkować „łamańce” np. W-ŁIII? 

−−−− kiedy podatek rolny naliczany jest wg stawki 2,5 a kiedy 5q żyta? 

−−−− czy grunty stanowiące wyłączną własność oraz współwłasność są sumowane przy liczeniu normy 

obszarowej gospodarstwa rolnego? 

−−−− kiedy i jakie umowy przenoszą obowiązek podatkowy na posiadaczy gruntów rolnych? 

−−−− czy tylko umowa z art. 28 czy również z art. 38 ustawy o KRUS przenosi obowiązek podatkowy? 

−−−− czy potwierdzenie w gminie umowy dzierżawy wystarczy do przeniesienia obowiązku 

podatkowego? 
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−−−− jak opodatkować użytki rolne stanowiące współwłasność gminy i innych podmiotów? 

−−−− czy grunty nabyte na licytacji mogą korzystać ze zwolnienia z podatku rolnego? 

−−−− zasady stosowania zwolnienia i ulgi związanej z nabyciem gruntów; 

−−−− co zrobić, gdy podatnik rozwiąże umowę zawartą z KOWR przed upływem 10 lat, a wcześniej 

uzyskał zwolnienie od podatku rolnego? 

5. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem gruntów podatkiem leśnym: 

−−−− czy grunt bez lasu może być opodatkowany podatkiem leśnym? 

−−−− jakim podatkiem opodatkować zalesiony grunt o innej klasyfikacji niż „Ls”? 

−−−− opodatkowanie dróg i parkingów leśnych; 

−−−− jak opodatkować grunt leśny wyłączony decyzją administracyjną na inne cele niż leśne? 

−−−− kto płaci podatek od gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przekazanych w posiadanie na 

podstawie umów i posiadanych bezumownie? 

−−−− jaki podatek od lasu płaci przedsiębiorca? 

−−−− jakie znaczenie dla wymiaru podatku leśnego ma plan urządzenia lasu? 

−−−− łączne zobowiązanie pieniężne w podatku leśnym; 

−−−− czy grunt wylesiony może korzystać ze zwolnienia dla lasów w wieku do lat 40? 

6. Przedłużenie okresu wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużania terminu 
płatności rat podatku w związku z COVID-19: 

−−−− przedłużono możliwość wprowadzania zwolnień i przedłużeń terminów płatności rat do końca 

roku, 

−−−− czy rady gmin muszą czy mogą skorzystać z nowego uprawnienia? 

−−−− jak wprowadzić zwolnienie lub przedłużenie terminów płatności rat? Nowa uchwała czy 

przedłużenie obowiązywania starej uchwały? 

7. Najnowsze orzecznictwo: 

−−−− opodatkowanie hali garażowej w posiadaniu przedsiębiorcy (wyrok NSA z 6.11.2020 r., II FSK 

1548/19); 

−−−− moment powstania obowiązku podatkowego przy nowym budynku (wyrok WSA w Gdańsku z 

15.12.2020 r., I SA/Gd 781/20); 

−−−− działania prawne a zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 

2.09.2020 r., II FSK 1520/18); 

−−−− opodatkowanie gruntów zajętych pod farmy fotowoltaiczne (wyrok WSA w Warszawie z 

7.05.2019 r., III SA/Wa 1932/18); 

−−−− czy złożenie informacji o gruntach z wykazanym zwolnieniem może być uznane za wniosek o jego 

udzielenie? (wyrok NSA z 22.12.2020 r., II FSK 1774/20). 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 września 2021 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

27 WRZEŚNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMIASJA VOD) – OPODATKOWANIE GRUNTÓW 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

 

RAZEM: 


