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Ewolucja podatków i op at lokalnych –  

wybrane problemy 

1.  Uwagi wprowadzaj ce  

Ewolucja regulacji prawnych dotycz cych funkcjonowania jednostek reak-

tywowanego samorz du terytorialnego obejmuje w równym stopniu transforma-

cj  zasad finansowania tych jednostek. 

Jak wiadomo, jednym z podstawowych róde  dochodów w asnych gminy s  

wp ywy z podatków i op at lokalnych, zw aszcza z podatku od nieruchomo ci. 

Powy sze stwierdzenie stanowi asumpt do podj cia rozwa a  nad zmianami 

w systemie podatków i op at lokalnych. Ze wzgl du jednak na obszerny zakres 

problematyki, rozwa ania ograniczono do regulacji prawnych maj cych charak-

ter ogólny i opodatkowania nieruchomo ci. Skoncentrowano si  przy tym na 

zamianach stanu prawnego, a nie zmianach interpretacyjnych (liniach orzecznic-

twa, czy wyk adni); maj  one rol  uzupe niaj c . 

Omawiana materia zosta a uregulowana w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i op atach lokalnych1, wielokrotnie nowelizowanej. Ustawa ta bywa 

traktowana jako pewnego rodzaju anachronizm, który niepotrzebnie komplikuje 

system podatkowy. Jak bowiem b dnie sugeruje tytu  ustawy, uregulowane  

w niej podatki i op aty stanowi  jedyne gminne ród a dochodów typu danino-

wego. Nale a oby wi c postulowa  zast pienie tej szcz tkowej regulacji ca o-

ciowym aktem prawnym obejmuj cym wszystkie podatki komunalne lub te , 

co jest bardziej racjonalne, ka da konstrukcja podatkowa powinna by  odr bnie 

                                                 
1  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. 2006, nr 121, poz. 

844 z pó n. zm.). 
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uregulowana2. Poza tym op aty uregulowane na gruncie tej ustawy maj  charak-

ter podatków, „ukrytych” jedynie pod t  nazw , gdy  brak jest tu ekwiwalentno-

ci wiadcze  podmiotu biernego i czynnego, b d cej immanentn  cech  op aty3. 

Przyst puj c do analizy zmian wskazanego aktu prawnego, nale y w pierw-

szym rz dzie wskaza  na zakres normowania. Pierwotnie ustawa regulowa a 

trzy podatki: od nieruchomo ci, od rodków transportowych i od posiadania 

psów, oraz trzy op aty: targow , miejscow  i administracyjn . Pierwsza ze 

zmian nast pi a w 2005 r.4 – wprowadzono wówczas dodatkowo op at  uzdro-

wiskow , któr  w zasadzie nale y traktowa  jako kwalifikowan  odmian  op aty 

miejscowej. 

Na zakres normowania wp yn a te  kolejna nowelizacja, na mocy której  

z obrotu prawnego wyeliminowano op at  administracyjn 5. 

Kolejna istotna zmiana zakresu normowania mia a miejsce w 2006 r.6, z mo-

c  obowi zuj c  od 1 stycznia 2008 r., kiedy to podatek od posiadania psów zo-

sta  zast piony analogiczn  op at , która ma jednak charakter fakultatywny, 

oznacza to, e rada gminy ma uprawnienie, a nie obowi zek jej uchwalenia. 

Zmiana ta podyktowana by a powszechn  krytyk  podatku, który by  nieefek-

tywnym ród em dochodów – koszty wymiaru i poboru niejednokrotnie by y 

wy sze od realnych wp ywów. 

Do równie istotnych zmian o charakterze ogólnym nale y zaliczy  sformu-

owanie s owniczka ustawowego w art. 1a ustawy7. W tym miejscu nale y jedy-

nie zasygnalizowa , e pomimo i  s owniczek zosta  zamieszczony w rozdziale 

1 ustawy, zatytu owanym „Przepisy ogólne”, to praktycznie ma zastosowanie 

jedynie do podatku od nieruchomo ci, co nale y uzna  za wad  legislacyjn . 

Ponadto nale y podda  wyra nej krytyce zamieszczon  w nim definicj  po-

wierzchni u ytkowej budynku lub jego cz ci. Samoistne jej stosowanie, bez 

uwzgl dnienia zasady wyra onej w art. 4 ust. 2 ustawy, mo e prowadzi  do 

b dnego ustalenia podstawy opodatkowania nieruchomo ci budynkowych lub 

lokalowych. 

                                                 
2  L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i op aty samorz dowe. Komentarz, Warszawa 2003, s. 14–15. 
3  Por. L. Adam, M. Mazurkiewicz, Op aty, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, 

Wroc aw 1985, s. 471. 
4  Art. 1 pkt 5a dodany przez art. 54 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowi-

skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz. U. 2005, nr 167, poz. 1399). 
5  Art. 1 pkt 6 uchylony przez art. 13 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op acie skarbo-

wej (Dz. U. 2006, nr 225, poz. 1635). 
6  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o podatkach i op atach lokalnych oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 249, poz. 1828). 
7  Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o po-

datkach i op atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 200, 

poz. 1683). 
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Do regu  odnosz cych si  do wszystkich danin, b d cych przedmiotem regu-

lacji ustawowej, nale y te  zaliczy  dodanie przepisu art. 20a ustawy8. Zgodnie 

z powo anym przepisem, w przypadku nieuchwalenia stawek w podatkach  

i op atach lokalnych co do zasady stosuje si  stawki obowi zuj ce w roku po-

przedzaj cym rok podatkowy. Zmian  t  nale y oceni  pozytywnie, jako po-

rz dkuj c  i sprzyjaj c  niwelowaniu problemów interpretacyjnych w razie nie-

wykonania ustawowego obowi zku uchwalenia stawek podatkowych przez or-

gan stanowi cy gminy. 

2.  Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomo ci  

podatkiem od nieruchomo ci 

Najistotniejszym ród em – z punktu widzenia wysoko ci dochodów podat-

kowych, uregulowanych ustaw  o podatkach i op atach lokalnych – jest bez 

w tpienia podatek od nieruchomo ci. Dlatego te  obserwacja przemian w sys-

temie podatków i op at lokalnych dotyczy  b dzie przede wszystkim tego 

wiadczenia.  

W celu zachowania systematyki rozwa a , b d  dotyczy y one kolejno po-

szczególnych elementów konstrukcyjnych tego podatku. 

Pierwszym z nich jest podmiot opodatkowania. Porównanie stanu prawnego 

pierwotnego i obecnego pozwala na sformu owanie wniosku, e dokonywane  

w tym zakresie zmiany nale y oceni  aprobuj co. Przede wszystkim wskaza  

nale y, e zgodnie z literalnym brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy podatnikami po-

datku od nieruchomo ci s  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne, w tym spó ki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, które czy z przedmio-

tem opodatkowania stosunek prawny lub faktyczny, wskazany w ustawie.  

Jak z tego wynika, zakres podmiotowy ustawy zosta  okre lony w sposób 

mo liwie szeroki i skorelowany z zakresem przedmiotowym ustawy. Na uwag  

zas uguje przyznanie podmiotowo ci prawno-podatkowej spó kom nieposiadaj -

cym osobowo ci prawnej, co nast pi o na mocy nowelizacji ustawy obowi zuj -

cej od stycznia 2003 r.9 Wprowadzenie wskazanej zmiany rozstrzyga w tpliwo-

ci zwi zane z mo liwo ci  (lub jej brakiem) opodatkowania takich spó ek. 

Nadal jednak nie zosta y usuni te w tpliwo ci interpretacyjne wynikaj ce  

z redakcji przepisu art. 3, która mo e b dnie sugerowa , e ka da jednostka or-

ganizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej mo e by  – identycznie jak 

osoba fizyczna czy te  prawna – w a cicielem, u ytkownikiem wieczystym i po-

                                                 
8  Art. 20a dodany przez art. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o zmianie ustawy  

o podatkach i op atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 200, 

poz. 1683). 
9  Ibidem. 
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siadaczem przedmiotu opodatkowania, co w praktyce jest uzale nione od formy 

organizacyjnej takiej jednostki10. 

Za po dan  i postulowan  nale y uzna  regu , okre lon  w art. 3 ust. 3 

ustawy, zgodnie z któr  je eli przedmiot opodatkowania znajduje si  w posiada-

niu samoistnym, a posiadacz ten nie jest jednocze nie w a cicielem nieruchomo-

ci, to obowi zek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomo ci ci y na po-

siadaczu samoistnym. Do czasu wprowadzenia owego przepisu ustalenie osoby 

podatnika w sytuacji, o której mowa wy ej, stanowi o przedmiot wyj tkowo 

licznych sporów interpretacyjnych, znajduj cych odzwierciedlenie w niejednoli-

tym orzecznictwie s dowym11. 

Na podstawie tej samej nowelizacji ustawy okre lono w prawid owy sposób, 

e podatnikami s  u ytkownicy wieczy ci gruntów, a nie u ytkownicy wieczy ci 

nieruchomo ci lub ich cz ci, co mog o sugerowa , e przedmiotem u ytkowa-

nia wieczystego mog  by  nie tylko nieruchomo ci gruntowe. 

Mówi c z kolei o ewolucji zakresu przedmiotowego podatku od nierucho-

mo ci, uwzgl dni  trzeba nast puj ce prawid owo ci. 

Za jedn  z istotniejszych modyfikacji nie tylko w tym zakresie, ale tak e dla 

ca ej transformacji systemu opodatkowania nieruchomo ci, nale y uzna  zmian  

dotycz c  rezygnacji z opodatkowania obiektów budowlanych niezwi zanych 

trwale z gruntem, przy jednoczesnym sformu owaniu definicji legalnej budynku. 

Do ko ca bowiem 2002 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci podlega-

y nieruchomo ci albo obiekty budowlane niez czone trwale z gruntem. Brak 

ustawowych definicji przedmiotów opodatkowania nastr cza  wielu problemów 

interpretacyjnych. Dotyczy y one przede wszystkim ustalenia zakresu poj cia 

„obiekt budowlany niez czony trwale z gruntem”. Mo na by o o nim wniosko-

wa  jedynie posi kowo na podstawie przepisów prawa budowlanego, które tak e 

nie definiuj  wprost tego terminu. Przyjmowano wi c, e obiektami budowla-

nymi niez czonymi trwale z gruntem s  tymczasowe obiekty budowlane12  

(w rozumieniu prawa budowlanego), które mog  by  od czone od gruntu bez 

uszkodzenia ich konstrukcji i mog  przez to stanowi , zgodnie z art. 47 i 48 k.c., 

odr bny od gruntu przedmiot w asno ci13. Tym samym za przedmiot opodatko-

wania uznawane by y m.in. kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej, obiekty 

kontenerowe itp. Diametralna zmiana sytuacji prawnej nast pi a z chwil  wej-

cia w ycie wspomnianej wy ej nowelizacji ustawy, na mocy której jej zakres 

                                                 
10  L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i op aty samorz dowe…, s. 91. 
11  Por. Wyrok NSA z dnia 17 listopada 1993 r., SA/Gd 758/93, POP 1995, nr 2, poz. 40; wyrok 

NSA z dnia 25 maja 1992 r., III SA 236/92, POP 1994, nr 1, poz. 15; wyrok NSA z dnia 22 ma-

ja 1992 r., III SA 167/ 92, POP 1996, nr 1, poz. 26.  
12  Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania 

w okresie krótszym od jego trwa o ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miej-

sce lub rozbiórki. 
13  L. Etel, Opodatkowanie nieruchomo ci, problemy praktyczne, Bia ystok 2001, s. 143–144. 
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przedmiotowy ograniczono do gruntów, budynków lub ich cz ci oraz budowli 

zwi zanych z prowadzon  dzia alno ci  gospodarcz  (poza tym zakresem znala-

z y si  obiekty budowlane niez czone trwale z gruntem). 

Jednocze nie, jak zaznaczono, do obrotu prawnego wprowadzono definicj  

budynku. Na mocy art. 1a ustawy pod poj ciem tym nale y rozumie  obiekt bu-

dowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi za-

ny z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. Wymóg zwi zku z gruntem oraz istnienia przegród 

budowlanych, fundamentu i dachu pozbawi  cech przedmiotu opodatkowania 

niektóre dot d uznawane za podlegaj ce opodatkowaniu obiekty, takie jak np. 

pawilony handlowy, domki letniskowe, gara e-blaszaki, czy wiaty. To z kolei 

przyczyni o si  w sposób bezpo redni do obni enia dochodów gmin z tytu u po-

datku od nieruchomo ci.  

Powsta y te  istotne problemy praktyczne polegaj ce na ustaleniu, czy dany 

obiekt budowlany faktycznie posiada fundamenty. W takiej sytuacji, je eli brak 

jest danych wynikaj cych z istniej cej dokumentacji lub dokumentacja taka nie 

istnieje, nale y uwzgl dni  opini  bieg ego14. Poza tym, jak si  wskazuje, za 

istotny mankament przytoczonej definicji „budynku” trzeba uzna  równoczesne 

wskazanie, e za budynek uznaje si  tylko taki obiekt budowlany, który jest  

z gruntem trwale zwi zany. Trwa y zwi zek wyst puje tylko wówczas, gdy 

obiekt budowlany nie zosta  wzniesiony jedynie na okre lony czas, nie jest  

w zwi zku z tym „tymczasowym obiektem budowlanym” w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego. Prowadzi to do wniosku, e przes anki istnienia fun-

damentu oraz trwa ego zwi zku z gruntem musz  wyst powa  cznie, aby 

obiekt budowlany móg  by  traktowany jako budynek na potrzeby podatku od 

nieruchomo ci15. 

Jednocze nie, wyk adnia przepisów prawa budowlanego w zwi zku z prze-

pisami ustawy o podatkach i op atach lokalnych prowadzi do wniosku, e ka dy 

obiekt budowlany nieb d cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury jest 

budowl  w rozumieniu ustawy o podatkach i op atach lokalnych, a zatem bu-

dowlami b d  tak e tymczasowe obiekty budowlane (w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego). Je eli obiekty te b d  zwi zane z prowadzon  dzia alno-

ci  gospodarcz , to b d  podlega y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo-

ci, tak jak budowle16. 

Na modyfikacj  zakresu przedmiotowego ustawy, w obszarze opodatkowa-

nia gruntów, wp yn a te  nowelizacja obowi zuj ca od 2003 r.17, na mocy któ-

rej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo ci nie podlegaj  u ytki rolne, 

                                                 
14  L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i op aty samorz dowe…, s. 17. 
15  Por. ibidem, s. 19 i nn. 
16  L. Etel, Podatek od nieruchomo ci, rolny, le ny, Warszawa 2005, s. 37. 
17  Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i op atach lokalnych oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 200, poz. 1683). 
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grunty zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych lub lasy, z wyj tkiem za-

j tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Oznacza to, e o sposobie 

opodatkowania decyduje przede wszystkim sposób sklasyfikowania gruntu  

w ewidencji gruntów i budynków, nie jest natomiast istotne, czy jest to grunt 

spe niaj cy norm  obszarow  gospodarstwa rolnego (1 hektar lub 1 hektar prze-

liczeniowy). 

Mówi c o elementach w konstrukcji podatku, warunkuj cych mo liwo  je-

go wymiaru i poboru, nie mo na pomin  stawek podatkowych. Zgodnie z dys-

pozycj  art. 5 ustawy o podatkach i op atach lokalnych, rada gminy w drodze 

uchwa y okre la wysoko  stawek podatku od nieruchomo ci, z tym e nie mog  

one przekroczy  rocznych stawek okre lonych w ustawie. Do listopada 2002 r. 

uprawnienie organu stanowi cego gminy by o ograniczone w ten sposób, e 

stawki okre lane przez rad  gminy nie mog y by  ni sze ni  50% stawek usta-

wowych. Zmiana ustawy18 wp yn a w znacznym stopniu na poszerzenie zakre-

su w adztwa podatkowego jednostki samorz du terytorialnego, co nale y oceni  

w pe ni pozytywnie; zniesiono ustawowy pu ap obni enia stawki przez organ 

gminy. Przyj  jednak trzeba, e mimo braku ograniczenia rada gminy nie mo e 

uchwali  stawek zerowych; oznacza oby to odst pienie od realizacji wiadczenia 

o ustawowego. 

Nie by a to jednak jedyna modyfikacja. Rada gminy uzyska a dodatkowe 

upowa nienia odnosz ce si  do kszta towania wysoko ci stawek podatkowych,  

a wyra one w przepisach art. 5 ust. 2, 3 i 4. Polegaj  one na mo liwo ci ró ni-

cowania wysoko ci stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodat-

kowania, uwzgl dniaj c w szczególno ci lokalizacj , przeznaczenie i sposób 

wykorzystywania gruntu, typ zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków 

oraz rodzaj prowadzonej w budowli dzia alno ci. 

Warto w tym miejscu doda , e od chwili wej cia w ycie ustawy obowi zu-

je zasada ni szych obci e  podatkowych dla przedmiotów opodatkowania nie-

zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej. Wraz jednak z rozwo-

jem gospodarczym i wyodr bnieniem szczególnych rodzajów dzia alno ci na-

st puje dostosowywanie wewn trznego podzia u stawek podatkowych do tej 

specyfiki. 

Jak zaznaczono, sposób wykorzystywania przedmiotu opodatkowania wa-

runkuje stosowanie jednej z kategorii stawek podatkowych. W tym kontek cie 

nale y wskaza  na istotn  modyfikacj , zwi zan  z wprowadzeniem do s ow-

niczka ustawowego definicji przedmiotu opodatkowania „zwi zanego z dzia al-

no ci  gospodarcz ”. Za takie uznaje si  grunty, budynki i budowle b d ce  

w posiadaniu przedsi biorcy lub innego podmiotu prowadz cego dzia alno  go-

spodarcz , z wyj tkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów zwi zanych  

z tymi budynkami, a tak e gruntów pod jeziorami oraz zaj tych na zbiorniki 

                                                 
18  Ibidem; w zakresie okre lania stawek zmiana wesz a w ycie z dniem 30 listopada 2002 r. 
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wodne retencyjne lub elektrownie wodne, chyba e przedmiot opodatkowania 

nie jest i nie mo e by  wykorzystywany do prowadzenia tej dzia alno ci ze 

wzgl dów technicznych. 

Za po dan  z punktu widzenia techniki wymiaru i poboru podatku nale y 

równie  uzna  zasad  wprowadzon  do ustawy w art. 6 ust 11 z dniem 1 stycz-

nia 2003 r.19 Zgodnie z powo anym przepisem, je eli nieruchomo  lub obiekt 

budowlany stanowi wspó w asno  lub znajduje si  w posiadaniu osób fizycz-

nych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobo-

wo ci prawnej lub spó ek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, z wyj tkiem 

osób tworz cych wspólnot  mieszkaniow , osoby fizyczne sk adaj  deklaracj  

na podatek od nieruchomo ci oraz op acaj  podatek na zasadach obowi zuj -

cych osoby prawne. 

Wprowadzenie jednoznacznego rozstrzygni cia powy szej kwestii po o y o 

kres tocz cym si  sporom interpretacyjnym, kto i w jakim terminie oraz trybie 

powinien sk ada  deklaracj  oraz op aca  podatek od nieruchomo ci. 

Wysoko  obci e  podatkowych jest równie  determinowana katalogiem 

zwolnie  podatkowych. W tym zakresie nale y poczyni  obserwacj , e katalog 

zwolnie  ustawowych ulega systematycznym modyfikacjom, które wynikaj  

przede wszystkim z polityki podatkowej pa stwa. Najistotniejszy, z punktu pre-

zentowanej problematyki, jest jednak zakres w adztwa podatkowego gminy  

w obszarze kreowania tych preferencji podatkowych.  

Zauwa y  trzeba, e rada gminy nie uzyska a uprawnie  w postaci wprowa-

dzania ulg podatkowych; mo e natomiast wprowadzi  inne zwolnienia przed-

miotowe ni  okre lone w ustawie. Przyj cie powy szej regu y jest wprawdzie 

zgodne z przepisem art. 217 konstytucji20, ale nastr cza wielu praktycznych pro-

blemów. Wynikaj  one z ustalenia, czy dane zwolnienie ma faktycznie charakter 

przedmiotowy, czy tylko jego sformu owanie dotyczy przedmiotów opodatko-

wania, a faktycznie odnosi si  do podmiotów podatkowych. 

Reasumuj c, b d ca przedmiotem analizy ustawa o podatkach i op atach lo-

kalnych jest aktem prawnym podlegaj cym wyj tkowo licznym nowelizacjom. 

wiadczy to o braku stabilno ci prawa podatkowego, co zw aszcza w odniesie-

niu do regulacji o donios ym znaczeniu dla dochodów gminy, uzna  nale y za 

wysoce naganne.  

Zauwa y  równie  trzeba, e ewolucja podatków i op at lokalnych polega 

mi dzy innymi na stopniowym poszerzaniu zakresu normowania ustawy, co  

w pewnej mierze zale y od rozwoju stosunków spo eczno-gospodarczych.  

                                                 
19  Art. 6 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o zmianie ustawy 

o podatkach i op atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002, nr 200, 

poz. 1683). 
20  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, 

poz. 483 z pó n. zm.). 
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Równocze nie zmiana zakresu przedmiotowego, zw aszcza podatku od nie-

ruchomo ci (ale tak e podatku od rodków transportowych), doprowadzi a do 

obni enia wp ywów podatkowych gminy z tych tytu ów. 

Za pozytywne zjawisko uzna  natomiast mo na rozszerzenie zakresu w adz-

twa podatkowego gminy, która jako beneficjent wiadczenia powinna w ten spo-

sób realizowa  za o enia lokalnej polityki podatkowej. 

Jednocze nie mimo wielokrotnych nowelizacji nie unikni to rozwi za  

prawnych nios cych zbyt liczne w tpliwo ci interpretacyjne, w znaczny sposób 

utrudniaj ce wymiar i pobór nale no ci podatkowych. 

Nale a oby w zwi zku z tym postulowa  dokonanie kolejnych zmian, maj -

cych na celu wyeliminowanie tych problemów, co niew tpliwie przyczyni si  do 

optymalizacji uzyskiwania dochodów bud etowych ze wskazanych tytu ów. 

 


