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PROBLEMY Z WYKORZYSTYWANIEM DANYCH
Z KATASTRU NIERUCHOMOĝCI
DO CELÓW PODATKOWYCH
NA PRZYKàADZIE GMINY WIEJSKIEJ BĉDZINO
____________
PROBLEMS CONNECTED WITH USING DATA
FROM REAL ESTATE CADASTRE IN TAX AIMS ON
THE EXAMPLE OF THE CHOSEN RURAL COMMUNITY
Streszczenie
Wed ug obecnie obowi zuj cych przepisów, gromadzone w ewidencji
gruntów i budynków (katastrze nieruchomo ci) dane dotycz ce rodzaju u ytków
gruntowych w zestawieniu z gleboznawcz klasyfikacj gruntów rolnych i lenych, sposobu u ytkowania nieruchomo ci, ich przeznaczenia i innych, stanowi
podstaw okre lenia przez w a ciwy organ wymiaru podatku rolnego, le nego i od
nieruchomo ci.
Jednak we wspó dzia aniu systemu ewidencji gruntów i budynków oraz
systemu podatkowego wyst puje pewien problem. Wiele dzia ek przeznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudow i faktycznie zakupionych przez nabywców jako dzia ki budowlane o wysokiej warto ci, ale
obecnie niezabudowanych lub w trakcie budowy, lub nieruchomo ci posiadaj cych
statut nie odebranych do u ytkowania, posiada w ewidencji gruntów i budynków zapis
u ytku np. grunty orne czy ki. W wyniku takiego zapisu organ naliczaj cy nale ny
podatek w gminie, bior c pod uwag zapis w ewidencji gruntów i budynków oraz deklaracj z o on przez w a cicieli gruntów, nalicza za tak dzia k podatek rolny
pomimo, e faktycznie jest to dzia ka budowlana. W wyniku takiego sposobu naliczania podatków gminy trac finansowo, a w a ciciele nieruchomo ci o podobnej wartoci p ac podatki zupe nie inne, ró ni ce si nawet kilkadziesi t razy.
Celem artyku u jest ocena zasad naliczania podatków rolnego, le nego i od
nieruchomo ci na przyk adzie gminy wiejskiej B dzino.
Sáowa kluczowe: kataster, system podatkowy, gmina
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Summary
According to current rules, data gathered in the cadaster that concern a
type of arable lands in comparison with soil classification of rural and forest
grounds, way of using the real estate, their application and others are the base of
setting the agricultural, forest and real estate tax by an appropriate body.
There is a problem with the cooperation between grounds and buildings
files and tax system. Many plots destined in local land planning to development
and in fact bought by a purchaser as building plots with great value, but not built
currently or in the middle of building, or a real estate having a status of not taken
to use, has a special settlement in grounds and buildings files – a settlement of use
for example arable lands or meadows. As a result of such a settlement the body
calculating due taxes in community, taking into consideration a settlement in
grounds and buildings files and a declaration made by a real estate owner, calculates for such a plot the agricultural tax even though it is in fact building plot. As a
result a community budget suffers a loss and owners of plots whose value is similar, pay completely different taxes, higher even several dozen times.
The aim of this article is an evaluation of principles concerning calculation
of agricultural, forest and real estate taxes on the example of rural community
BĊdzino.
Key words: cadaster, tax system, community

WSTĉP

W ustawie o gospodarce nieruchomo ciami [Ustawa 1997] ustawodawca
u ywa nazwy „kataster nieruchomo ci” zamiennie z istniej c ewidencj gruntów i budynków, przewiduj c w przysz o ci zast pienie ewidencji wy ej wymienionym katastrem. Wi e si to z reform istniej cego systemu podatkowego
dotycz cego naliczania podatku rolnego, le nego i od nieruchomo ci. Nowy
podatek (dalej zwany podatkiem katastralnym) ma by naliczany od warto ci
nieruchomo ci. Obecnie organ wykonawczy naliczaj cy wy ej wymienione
podatki zgodnie z ustawami [Ustawa 1984, 1991, 2002, 2002a] bierze pod uwag dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz deklaracj z o on przez
w a ciciela nieruchomo ci – podatnika. Podatki te stanowi dochód do bud etu
gminy. Istniej jednak pewne rozbie no ci pomi dzy danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a faktycznie wyst puj cymi. Bud et gminy na tym
traci. Prawdopodobnie zastosowanie podatku katastralnego rozwi za oby problematyk poruszan przez autora niniejszego artyku u.
Celem niniejszego artyku u jest ocena zasad naliczania podatków przede
wszystkim rolnego i od nieruchomo ci, wyst puj cych na granicy wspó dzia ania ewidencji gruntów i budynków oraz systemu podatkowego na przyk adzie
gminy wiejskiej B dzino.
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FUNKCJA EWIDENCYJNA I PODATKOWA KATASTRU NIERUCHOMOĝCI

Podstawow funkcj katastru nieruchomo ci jest systematyczne rejestrowanie wszelkich danych tak przedmiotowych, jak i podmiotowych dotycz cych
wyodr bnionych dzia ek gruntów, celem zapewnienia w szczególno ci organom
administracji publicznej, mo liwo ci wykonywania na o onych ustawowo zada , w tym z zakresu planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
statystyki publicznej [Falcenloben 2009] gospodarowania nieruchomo ciami,
wymiaru podatków czy te prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych - art. 21
ustawy [Ustawa 1989]. Zadaniem organu prowadz cego kataster nieruchomo ci
jest systematyczne gromadzenie i utrzymanie w aktualno ci okre lonych w art.
20 ustawy [Ustawa 1989] dotycz cych:
– gruntów - ich po o enia, granic, powierzchni, rodzajów u ytków
gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksi g wieczystych lub
zbiorów dokumentów, je eli zosta y za o one dla nieruchomo ci, w sk ad której
wchodz grunty,
– budynków - ich po o enia, przeznaczenia, funkcji u ytkowych i ogólnych danych technicznych,
– lokali - ich po o enia, funkcji u ytkowych oraz powierzchni u ytkowej,
– w a ciciela, a w odniesieniu do gruntów pa stwowych i samorz dowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których w adaniu znajduj si grunty
i budynki lub ich cz ci,
– miejsca zamieszkania lub siedzib osób b d cych w a cicielami (w adaj cymi),
– informacji o wpisaniu do rejestru zabytków,
– warto ci nieruchomo ci, a tak e ich utrwalanie poprzez dokonywanie
stosownych wpisów w prowadzonych rejestrach oraz przechowywanie dokumentów stanowi cych podstaw dokonywanych zmian, jak i tworzenie kopii
zabezpieczaj cych zbiory danych oraz ich udost pnianie osobom zainteresowanym zbiorów danych ewidencyjnych w stanie aktualno ci,
– kompletno ci danych jak i zgodno ci z obowi zuj cymi standardami
okre laj cymi zasady prowadzenia rejestru.
Obowi zek ten starosta mo e realizowa poprzez przeprowadzenie z urz du, procedury modernizacji operatu ewidencyjnego na zasadach okre lonych
w art. 24a ustawy [Ustawa 1989] czy te w drodze weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie ich zgodno ci z tre ci dokumentów ród owych stanowi cych podstaw wpisu, albo te zgodno ci tre ci mapy ewidencyjnej ze stanem
faktycznym. Funkcja kontrolna, w tym znaczeniu wynika zatem bezpo rednio
z na o onego na starost obowi zku utrzymania istniej cych baz danych ewidencyjnych w stanie aktualno ci, co prowadzi ma do powstania domniemania
ich wiarygodno ci, tj. zgodno ci z danymi.
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W uj ciu historycznym funkcja fiskalna katastru nieruchomo ci by a dominuj ca i stanowi a istotn przes ank uzasadniaj c potrzeb tworzenia tego
rodzaju rejestrów. Aby ustali nale ne podatki koniecznym by o bowiem fizyczne zinwentaryzowanie na okre lonym obszarze wszelkich nieruchomo ci (dziaek gruntu, budynków, lokali, placów niezabudowanych itp.) i przypisanie ich
osobom zobowi zanym do zap aty okre lonej w ustalony sposób daniny. Z poj ciem „kataster" wi e si te cz sto tzw. warto katastraln ustalan dla celów
podatkowych i oznaczaj c „urz dow minimaln warto nieruchomo ci”
[Lyons 1997]. Na gruncie obecnie obowi zuj cych przepisów, kataster nieruchomo ci nie pe ni bezpo rednio funkcji podatkowej, a podstaw wymiaru podatków stanowi jedynie dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomo ci), a organy ustalaj ce ich wysoko nie s uprawnione do
przyj cia innej podstawy ni dane uwidocznione w rejestrze zarówno co do ich
oznaczenia, jak i wykazanej powierzchni. Gromadzone w katastrze dane dotycz ce rodzaju u ytków gruntowych, w zestawieniu z gleboznawcz klasyfikacj
gruntów rolnych i le nych, s bezpo redni podstaw okre lenia przez w a ciwy
organ wymiaru podatku rolnego i le nego. Ujawnione natomiast w katastrze
informacje dotycz ce sposobu u ytkowania nieruchomo ci, ich przeznaczenia,
w tym dane dotycz ce wy czenia gruntów z produkcji rolnej i le nej, stanowi
podstaw naliczenia przez w a ciwe organy nale nego podatku od nieruchomoci (gruntów, budynków i lokali). Istniej cy model katastru nieruchomo ci mo na przedstawi jako system oparty na rejestrowaniu ustalonych wzajemnych
relacji prawnych pomi dzy obiektem (dzia k ), której prawa dotycz a osob ,
której prawa te przys uguj . System ten oparty jest na trzech podstawowych
filarach: dzia ka – prawo – osoba [Hycner R., 2004].
SYSTEM PODATKOWY

System podatkowy to uporz dkowany zbiór ustaw i przepisów wykonawczych, które s u realizowaniu spo eczno-ekonomicznego modelu, obowi zuj cego w danym czasie w danym pa stwie. Dzia a on prawid owo je li zachowana
jest w a ciwa równowaga mi dzy jego podstawowymi funkcjami tj. trwa ej wydajno ci podatku oraz zasady sprawiedliwego roz o enia ci aru podatków
[Kulicki, Sokó 1995]. W Polsce nie ma jednej ustawy ca o ciowo reguluj cej
system opodatkowania nieruchomo ci. System ten tworz trzy podatki o stosunkowo zbli onej konstrukcji prawnej, uregulowanej w trzech aktach prawnych.
Podatek od nieruchomo ci uregulowany jest w ustawie o podatkach i op atach
lokalnych [Ustawa 1991], podatek le ny w ustawie o podatku le nym [Ustawa
2002], a podatek rolny w ustawie o podatku rolnym [Ustawa 1984]. Obowi zek
op acania podatku od nieruchomo ci jest jedn z szeregu op at, jakie ponosi
w a ciciel. Ewidencja podatkowa nieruchomo ci jest cz ci obowi zuj cego
systemu opodatkowania nieruchomo ci, którym administrowanie nale y do
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obowi zku gmin. Cech charakterystyczn regulacji prawnej podatków tworz cych ten system jest bardzo ma a liczba przepisów wykonawczych. Podatki te,
co pozytywnie odró nia je od innych wiadcze podatkowych, s w zasadzie
ca o ciowo uregulowane w aktach prawnych rangi ustawowej. Z pozoru wi c
funkcjonowanie systemu opodatkowania nieruchomo ci nie powinno nastr cza
zbyt wielu problemów ani w teorii, ani w praktyce, rzeczywisto jest jednak
inna, dowodem na co jest olbrzymia liczba sporów pomi dzy podatnikami,
a organami podatkowymi [ robek, róbek, Kuryj 2008]. Ewidencja zawiera
dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, a w szczególno ci dane wynikaj ce z informacji i deklaracji sk adanych przez podatników, danych zawartych w ksi gach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych
ewidencji i rejestrów (repetytorium aktów notarialnych, ewidencji decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz wydanych decyzji
o pozwoleniu na budow i planie zagospodarowania przestrzennego, ewidencji
prowadzonych przez urz dy skarbowe, Krajow Ewidencj podatników [Etel
2003].
Do najwa niejszych róde zasilania podatkowego samorz dów nale
g ównie trzy podatki stanowi ce w ca o ci dochód w asny gmin:
– podatek rolny,
– podatek le ny,
– podatek od nieruchomo ci.
Podatek od nieruchomo ci ma najszerszy zasi g przedmiotowy, poniewa
obci a zarówno grunty, budynki i budowle, natomiast przedmiotem podatku
rolnego i le nego s jedynie grunty. Podatki te wzajemnie uzupe niaj si ,
grunty opodatkowane podatkiem rolnym b d le nym nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci. Wyj tek stanowi grunty rolne wykorzystywane na prowadzenie dzia alno ci innej ni rolnicza b d le na.
PODATEK ROLNY, LEĝNY I OD NIERUCHOMOĝCI JAKO DOCHÓD GMIN
W POLSCE

Rok 2003 sta si dla podatku rolnego, le nego i od nieruchomo ci rokiem
prze omowym. Od tego roku system podatkowy bazuje na wspólnej ewidencji
gruntów i budynków. Kwestie klasyfikacji gruntów normuje rozporz dzenie
[Rozporz dzenie 2001]. Grunty s obj te podatkiem rolnym, je eli wpis do
klasyfikacji gruntów i budynków wiadczy, i s to u ytki rolne. Sklasyfikowane w wy ej wymienionej ewidencji jako las, obj te s podatkiem le nym, chyba
e jest zaj ty na dzia alno gospodarcz inn ni le na. Natomiast grunty u ytkowane rolniczo, które nie zosta y sklasyfikowane jako u ytki rolne, b d zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych, obj te s podatkiem od nieruchomo ci. Podatek ten jest najwa niejszym dochodem w asnym gmin,
porównywalny tylko z udzia ami w podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Podatek le ny natomiast stanowi najskromniejsze ród o zasilania przychodów
dla bud etu jednostki samorz du terytorialnego.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako u ytki rolne lub jako grunty zadrzewione
i zakrzewione na u ytkach rolnych, z wyj tkiem gruntów zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej innej ni dzia alno rolnicza. W momencie
wprowadzenia w ycie ustawy podatek ten sk ada si z dwóch cz ci, podatku
rolnego od gruntów oraz z podatku rolnego od dochodów z dzia ów specjalnych
produkcji rolnej. Od 1 stycznia 1992 r. podatek rolny obejmuje produkcj roln ,
ro linn i zwierz c , a podatek rolny od dochodów z dzia ów specjalnych zosta
w czony do przychodów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedmiot opodatkowania dotyczy bezpo rednio gruntów gospodarstw
rolnych, dochody z prowadzonej na nich dzia alno ci nie maj adnego wp ywu,
dlatego te ograniczenie produkcji rolniczej b d zaprzestanie upraw nie stanowi
podstawy do zwolnienia od podatku lub udzielenia w nim ulgi [Gomu owicz,
Ma ecki 1998].
Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
– dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych
ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u ytków rolnych wynikaj cych z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczania do okr gu podatkowego,
– dla pozosta ych gruntów – liczba hektarów wynikaj ca z ewidencji
gruntów i budynków.
Ustalono cztery okr gi podatkowe, do których zalicza si gminy oraz miasta w zale no ci od warunków ekonomicznych i produkcyjno – klimatycznych
[Rozporz dzenie 2001]. Podatek rolny nalicza si na podstawie hektara przeliczeniowego, który jest ustalany w oparciu o powierzchni , rodzaj i klas u ytku
rolnego, wynikaj cego z wpisu do ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia gruntu do danego okr gu podatkowego. Opodatkowaniem podatkiem od
nieruchomo ci podlegaj nast puj ce nieruchomo ci lub obiekty budowlane:
– grunty (z wy czeniem sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u ytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych
lub lasy, z wyj tkiem zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej),
– budynki lub ich cz ci,
– budowle lub ich cz ci zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej.
Podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomo ci stanowi:
– dla gruntów – powierzchnia,
– dla budynków lub ich cz ci – powierzchnia u ytkowa,
– dla budowli lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej – warto , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych,
ustalona na dzie 1 stycznia roku podatkowego, stanowi ca podstaw odliczenia
amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przy12
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padku budowli ca kowicie zamortyzowanych – ich warto z dnia 1 stycznia
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Podatkiem le nym opodatkowane s grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako lasy. Wyj tek stanowi grunty zaj te pod inn dziaalno gospodarcz ni le na. Przez dzia alno le n nale y rozumie dzia alno w a cicieli, posiadaczy lub zarz dców w zakresie urz dzania, ochrony,
zagospodarowania, utrzymania, powi kszania zasobów le nych, gospodarowania zwierzyn i drzewostanem. Opodatkowaniu podatkiem le nym podlegaj
jedynie grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ls, nie
dotyczy to za gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nawet je eli znajduj
si na gruntach le nych (Lz-Ls).
EWIDENCJA PODATKOWA NIERUCHOMOĝCI

Organy podatkowe dla potrzeb wymiaru i poboru podatku rolnego, le nego
oraz od nieruchomo ci, prowadz od 1 stycznia 2005 roku ewidencj podatkow
w systemie informatycznym. Powsta a ona na mocy ustawy [Ustawa 2002]
z dnia 30 pa dziernika 2002 r. Ewidencja ta zawiera dane o podatnikach
i przedmiotach opodatkowania. S to przede wszystkim dane wynikaj ce z informacji i deklaracji sk adanych przez podatników (podstawowe ród o) na podstawie przepisów o podatku rolnym, le nym i od nieruchomo ci, a tak e danych
zawartych w ksi gach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji
publicznej ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
i wydanych decyzji o pozwoleniu na budow .
Ponadto ewidencja obejmuje dane niezb dne do wymiaru i poboru podatku
rolnego, le nego i od nieruchomo ci, które regulowane s przez odr bne ustawy,
takie jak:
– dane dotycz ce podatników podatku rolnego, le nego i od nieruchomoci,
– dane dotycz ce gruntów podlegaj cych opodatkowaniu podatkiem rolnym lub le nym, a tak e gruntów, budynków lub ich cz ci oraz budowli lub ich
cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, podlegaj cych
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci.
Organem w a ciwym w sprawie ewidencji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Celem zachowania spójno ci danych zawartych w ró nych rejestrach publicznych oraz zgodnie z zasad jawno ci danych ewidencyjnych starosta jest zobowi zany do zawiadomienia o dokonanych zmianach ewidencyjnych
mi dzy innymi organy podatkowe, w wypadku gdy zmiany te maj znaczenie
dla wymiaru podatków: rolnego, le nego i od nieruchomo ci [Kisilowska 2006].
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OBSZAR BADAē

Gmina B dzino po o ona jest w pó nocno-wschodniej cz ci województwa zachodnio-pomorskiego i graniczy z nast puj cymi gminami: od pó nocy z
gmin Mielno, od zachodu z gminami Ustronie Morskie i Dygowo, od po udnia
z gminami Karlino i Biesiekierz, od wschodu z gminami Sianów i Koszalin.
Gmina rozlokowana jest w pasie Wybrze a Ba tyckiego, w obr bie Wybrze a
S owi skiego, z przyleg od po udnia Równin Bia ogardzk . Pó nocna cz
gminy jest p aska (równinna), o charakterze rolniczo- kowym, za po udniowa
lekko pofa dowana (obszar moreny dennej), równie o charakterze rolniczym.
G ównym elementem w krajobrazie naturalnym jest jezioro Jamno. Na obrzeach gminy wyst puj niewielkie kompleksy lasu mieszanego oraz obszary bagienne. Tereny le ne zajmuj 10% powierzchni gminy, a u ytki rolne 80%. Powierzchnia gminy wynosi 18 092 ha. W sk ad gminy wchodz 24 so ectwa:
B dzinko, B dzino, Dobies awiec, Dobre, Dobrzyca, Kiszkowo, K adno, Komory, ekno, opienica/ asin Koszali ski, M cice, Popowo, Skrzeszewo, S owienkowo, Smolne, Stois aw, Strachomino, Strzepowo, Strze enice, miechówBorkowice, Tymie , Uliszki, Wierzchominko i Wierzchomino oraz 45 miejscowo ci. Gmin zamieszkuje ok. 9 300 mieszka ców (2010 r.). Dzia alno produkcyjn i us ugow oraz handlow prowadzi oko o 455 podmiotów gospodarczych. Wymieni nale y tutaj drobne zak ady rzemie lnicze, us ugowe,
produkcyjne,sklepy oraz najwi ksze Przedsi biorstwo Zbo owo-M ynarskie
"PZZ" w Stois awiu, zajmuj ce si wytwarzaniem przeró nych produktów
z przerobu zbó . Region gminy jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia turystyki wycieczkowej: w drówki piesze, rowerowe, turystyka samochodowa
i jazda konna. Walory regionu to bogactwo przyrody, ró norodno krajobrazów
oraz blisko morza. Morze i p ytkie jeziora przybrze ne sprzyjaj uprawianiu
sportów wodnych ( eglarstwa, windsurfingu). W p ytkim, przybrze nym morzu
yj zarówno ryby s odkowodne, co sprzyja w dkarstwu. Po o enie gminy
w pobli u Koszalina sprawia równie , e ch tnie osiedlaj si tu ludzie dot d
mieszkaj cy w du ej aglomeracji miejskiej. Co roku przybywa i osiedla si
w gminie B dzino wiele osób z ca ej Polski, buduje tu w asne domy. Rozwija si
g ównie budownictwo jednorodzinne, powstaj równie pensjonaty i domy wczasowe. Sprzedawane s g ównie nieruchomo ci gruntowe o funkcji budowlanej.
NALICZANIE PODATKÓW LOKALNYCH

W analizowanym okresie w latach 2007-2010, bud et gminny B dzino zasila podatek [www.bip.b dzino.pl] rolny, le ny i do nieruchomo ci. Najni sze
wp ywy by y z tytu u podatku le nego i zawiera y si w przedziale od oko o
35,3-41,9 tys. z rocznie, podatek rolny zawiera w przedziale 763,8-1148,0 tys.
z rocznie, a podatek od nieruchomo ci stanowi najwi ksze ród o dochodu
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gminy i wynosi od 3760,1-5719,6 tys. z rocznie. Wp ywy z podatków lokalnych stanowi y oko o 21-24% ca ego bud etu.
Analizuj c wp ywy z naliczonego podatku do bud etu gminy B dzino
w latach 2007-2010 mo na stwierdzi , e dochody z podatku le nego i rolnego
wykazuj tendencj rosn c oprócz roku 2010 (nale y to g ównie t umaczy
obni eniem redniej ceny skupu yta za okres trzech pierwszych kwarta ów
2009 r.), przy czym podatek rolny i le ny wzrasta w niewielkim stopniu. Najwi ksze znaczenie dla bud etu gminy mia podatek od nieruchomo ci, który
w pierwszych trzech latach zwi kszy si do jednego miliona z rocznie, a w
2010 zmala g ównie ze wzgl du na ulgi i zwolnienie podatkowe. Taka sytuacja
wynika z atrakcyjnej lokalizacji gminy, s siaduj cej z jednej strony z Morzem
Ba tyckim, z drugiej - z du aglomeracj miejsk . Coraz wi cej osób z Koszalina jak równie z innych regionów Polski, chce wybudowa swój dom w cichej,
malowniczej, dobrze po o onej miejscowo ci. Takie wymogi spe nia gmina
B dzino. Dzia ania w adz gminy sprzyjaj równie rozwojowi takich inwestycji,
g ównie rozwija si budownictwo jednorodzinne, poprzez zmian przeznaczenia
terenów u ytkowanych rolniczo pod zabudow w MPZP (Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego). Co roku wzrasta liczba wybudowanych
domów, zwi kszaj si równie wp ywy do bud etu gminy z tytu u podatku od
nieruchomo ci, który stanowi znacz c kwot w bud ecie, jednak wp ywy te
powinny by wy sze ni rzeczywi cie naliczone.
PROBLEMY Z WYKORZYSTYWANIEM DANYCH Z KATASTRU
NIERUCHOMOĝCI DO CELÓW PODATKOWYCH

Na granicy systemu ewidencji gruntów i budynków oraz systemu podatkowego wyst puje pewne niedoci gni cie. Wiele dzia ek przeznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudow
i faktycznie zakupionych przez nabywców jako dzia ki budowlane o wysokiej
warto ci, ale obecnie niezabudowanych lub w trakcie budowy lub nieruchomoci posiadaj cych statut nieodebranych do u ytkowania posiada w ewidencji
gruntów i budynków zapis u ytku np. grunty orne: RI, RII, RIIIa, RIIIb, RIVa,
RIVb, czy ki: I, II, III, IV. W wyniku takiego zapisu organ naliczaj cy
nale ny podatek w gminie, bior c pod uwag zapis w ewidencji gruntów i budynków oraz deklaracj z o on przez w a cicieli gruntów, nalicza za tak
dzia k podatek rolny pomimo, e faktycznie jest to dzia ka budowlana. W wyniku takiego sposobu naliczania podatków gminy trac finansowo. Wymiar nale nego podatku gruntowego jest naliczany przez organ podatkowy gminy na
podstawie sk adanych przez w a cicieli deklaracji podatkowych. Deklaracje te s
z kolei wype niane przez w a cicieli nieruchomo ci na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W a ciciel podaje powierzchnie nieruchomo ci,
klas i rodzaj u ytku gruntowego posiadanej nieruchomo ci.
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W latach 2006-2010 stawka podatku rolnego w gminie B dzino, bior c
pod uwag hektar fizyczny, waha a si w granicach 150-170 z . Podatek od nieruchomo ci by w tym czasie oko o 20 razy wy szy. W przypadku gdyby za
dzia k budowlan niezabudowan o powierzchni 1000 m2 naliczono podatek od
nieruchomo ci (2010 r. -30 groszy), do bud etu gminy wp yn aby kwota
w wysoko ci oko o 300 z , a bior c pod uwag zapis w ewidencji gruntów np.
RIIIb organ gminy nalicza podatek rolny za powy sz dzia k (2010 r. 170z /ha) w wysoko ci oko o 17 z . Kwota podatku rolnego jest ponad
17-krotnie ni sza ni w przypadku gdyby naliczono podatek od nieruchomo ci.
Zak adaj c, e powy sza dzia ka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni u ytkowej 150 m2 i np. gara em o powierzchni 20 m2 (nie zg oszonych do u ytkowania) to wówczas podatek od nieruchomo ci wzrasta o kolejne 200 z i cznie jest to kwota ju 500 z . Trudno szacowa , o ile wi cej
powinno wp yn do bud etu gminy z tytu u nale nego podatku, z pewno ci
by aby to kwota znacz ca, oszacowanie to nie jest jednak celem autora, a jedynie zwrócenie uwagi na wyst puj cy problem mi dzy ewidencj gruntów i budynków a systemem podatków lokalnych.
WNIOSKI

Wprowadzenie proponowanego podatku katastralnego, na podstawie którego warto nieruchomo ci by aby podstaw do nalicze podatków np. lokalnych, spowodowa oby uczciwe i sprawiedliwe naliczenie podatku wszystkim
w a cicielom nieruchomo ci, w tym przypadku w a cicielom nieruchomo ci
gruntowych o przeznaczeniu budowlanym. Tak wynika z do wiadcze innych
krajów europejskich, w których takie rozwi zania funkcjonuj od wielu lat [Jasio ek 2011]. Podatek katastralny ustala si w zale no ci od warto ci nieruchomo ci przy pomocy stawki podatkowej. Przyjmuj c rozwi zania np. austriackie,
gdzie podatki nalicza si w zale no ci od warto ci nieruchomo ci i od stawki
podatkowej, która jest zmienna dla nieruchomo ci w zale no ci m.in. od przeznaczenia i zawiera si w przedziale od 0,5-2.0% warto ci. Bior c pod uwag
rednie warto ci dzia ek budowlanych w gminie B dzino i przyjmuj c cen
dzia ki budowlanej o powierzchni 1000 m2 w wysoko ci np. 50 000 z , podatek
katastralny przy stawce podatkowej 1%, wyniós by oko o 500 z rocznie. Porównuj c t warto z podatkiem naliczonym zgodnie z obowi zuj cym systemem podatkowym w Polsce i naliczaj c podatek od nieruchomo ci by aby to
kwota oko o 1,6 razy wy sza, a w przypadku podatku rolnego ponad 20-krotnie
wy sza. Oczywi cie s to rozwa ania z punktu widzenia sprawiedliwego obci enia podatkiem w a cicieli posiadaj cych nieruchomo ci gruntowe o funkcji
budowlanej i podobnej warto ci oraz zwi kszenia wp ywu z tytu u podatków do
bud etów gmin. Bior c pod uwag powy sze kwestie podatek katastralny wydaje si by najbardziej optymalnym rozwi zaniem problemów zwi zanych z
wykorzystywaniem danych z katastru nieruchomo ci do celów podatkowych.
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