
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia on-line: 
 

UCHWALANIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
NA 2022 ROK – 

 

- WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKACH 

LOKALNYCH  
 

Termin szkolenia:   

27 września 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 

 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZAKRES I PRAWIDŁOWA TREŚĆ UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2022 ROK – OBOWIĄZKOWYCH I 

FAKULTATYWNYCH - Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW I RIO. 
 

II. ZASADY PROJEKTOWANIA, UCHWALANIA I WEJŚCIA W ŻYCIE GMINNYCH UCHWAŁ  

PODATKOWYCH NA 2022 ROK. 

 

III. WPROWADZONE I PLANOWANE W 2021 R. - ZMIANY GMINNYCH PRZEPISÓW PODATKOWYCH.  
 

IV. BIEŻĄCE PROBLEMY W STOSOWANIU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W PRAKTYCE.  

 

Adresaci  szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze gmin, miast i miast na prawach powiatu; 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast – zajmujący się redagowaniem i stosowaniem uchwał podatkowych oraz 

wymiarem podatków lokalnych; 

3) Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się obsługą rad gmin i miast. 
 

Szczegółowy program  szkolenia: 
 

I. ZAKRES I PRAWIDŁOWA TREŚĆ UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2022 ROK – OBOWIĄZKOWYCH I 

FAKULTATYWNYCH - Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW I RIO: 

1. Analiza treści uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 

podwyżka stawek górnych na 2022 rok (wzrost wskaźnika inflacji o 3,6%). 

2. Przedstawienie kwot wzrostów górnych stawek na 2022 rok w stosunku do stawek z 2021 roku – 

niezbędne do planowania wysokości stawek w nowych uchwałach. 

3. Prawidłowy sposób określania stawek minimalnych i maksymalnych w uchwale w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych. 

4. Zasady różnicowania stawek podatkowych (od nieruchomości i od środków transportowych) przez 

rady gmin w stosunku do poszczególnych przedmiotów opodatkowania. 

5. Dopuszczalny zakres zwolnień rad gmin w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych - 

prawidłowy sposób redagowania treści zwolnień. 

6. Obowiązkowe i fakultatywne zapisy uchwał w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis w 

uchwałach wprowadzających pomoc. 

7. Uchwały w sprawie zwolnień i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości w związku z 

COVID-19 na podstawie Tarczy Antykryzysowej – zasady uchwalania i stosowania tych uchwał. 

8. Uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta i drewna – treść i sposób zastosowania tych uchwał. 

9. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym wprowadzane przez rady gmin – obowiązkowe zapisy tych uchwał 

w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie. 

10. Inkaso podatków i opłat lokalnych – prawidłowa treść uchwał i zastosowanie inkasa w praktyce. 



 
 

 

11. Przesłanki uchwalania i prawidłowa treść uchwał w sprawie opłat lokalnych: targowej, miejscowej i 

uzdrowiskowej, reklamowej oraz od posiadania psów. 

12. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej – uchwalanie i stosowanie w praktyce. 

13. Zasady stosowania w roku 2022 i latach następnych dotychczasowych uchwał wprowadzających 

pomoc de minimis i regionalną pomoc inwestycyjną – nowa mapa pomocy regionalnej. 

14. Przedstawienie aktualnych wzorów wszystkich uchwał podatkowych – obowiązkowych i 

fakultatywnych – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i RIO. 
 

II. ZASADY PROJEKTOWANIA, UCHWALANIA I WEJŚCIA W ŻYCIE GMINNYCH UCHWAŁ  
PODATKOWYCH NA 2022 ROK:  
1. Reguły prawne redagowania uchwał stanowiących akty prawa miejscowego – interpretacja i 

stosowanie delegacji ustawowych. 

2. Zasady sporządzania projektów uchwał i uzasadnień do projektów uchwał – konsultowanie projektów 

w innych komórkach organizacyjnych, z uwzględnieniem statutu gminy. 

3. Zakres Zasad Techniki Prawodawczej – stosowanych przy redagowaniu uchwał podatkowych. 

4. Zasady uchwalania uchwał podatkowych na sesjach rad gmin. 

5. Prawidłowe terminy sporządzenia projektów, przekazania ich radnym i podjęcia uchwał przez rady 

gmin. 

6. Zasady wchodzenia w życie i okresy obowiązywania uchwał podatkowych. 

7. Możliwość i dopuszczalny zakres podejmowania uchwał podatkowych i dokonywania ich zmian w 

trakcie roku podatkowego. 

8. Postepowanie z projektami uchwał przed ich podjęciem i z uchwalonymi uchwałami w zakresie 

opiniowania i zgłaszania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.  

9. Działania nadzoru legislacyjnego (RIO) nad uchwałami podatkowymi – ich skutki dla gmin.  
 

III. WPROWADZONE I PLANOWANE W 2021 R. - ZMIANY GMINNYCH PRZEPISÓW PODATKOWYCH:  

1. Zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej z dniem 1 lipca 2021 r. przez ustawę o doręczeniach 

elektronicznych. 

2. Obowiązek organu zawiadamiania strony postępowania o uchybieniu terminu i możliwości złożenia 

prośby o jego przywrócenie – wprowadzony przez Tarczę Antykryzysową. 

3. Zmiany w zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze części 

lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

4. Nowy podmiot prawa: Społeczna Agencja Najmu – zasady działania i współpracy z gminą oraz jej 

opodatkowania – zmiana od 23 lipca 2021 r. 

5. Planowana rekompensata dla gmin z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą 

opodatkowania elektrowni wiatrowych.  
 

IV. BIEŻĄCE PROBLEMY W STOSOWANIU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W PRAKTYCE.  

1. Sposób opodatkowania nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą – w związku z 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego SK 39/19 z dnia 24 lutego 2021 r. 

2. Zasady i tryb dokonywania potwierdzeń umów dzierżawy użytków rolnych – skutki potwierdzeń dla 

wymiaru podatkiem rolnym. 

3. Sposób i terminy dokonywania zmian decyzji wymiarowych w związku z modernizacją ewidencji 

gruntów. 

4. Problem wniosków o stwierdzenie nadpłat podatku od nieruchomości wraz z korektami deklaracji – 

zmniejszających wartość budowli. 
 

 V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 



 
 

 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie 

uchwał podatkowych; 

4) aktualne wzory wszystkich (obowiązkowych i fakultatywnych) uchwał podatkowych - 

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury 

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z jednego adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

