
Wrocław, 14 marca 2020 roku 

 

Szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Podatki samorządowe” 

dla gr. 1 IV roku niestacjonarnych studiów ekonomii 

w semestrze letnim 2019-2020 

Prowadzący: 

mgr Mateusz Lewandowski 

Katedra Prawa Finansowego 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu: 

1. Obecność na zajęciach 

W przypadku zajęć odbywających się zdalnie obecność sprawdzana jest za pomocą pytań 

kontrolnych wskazanych na końcu skryptu z danych zajęć. Odpowiedzi na pytania kontrolne 
studenci mają obowiązek przesłać w formie mailowej. 

Każdą nieobecność należy odrobić bez zbędnej zwłoki na konsultacjach, które odbędą się po 
przywróceniu regularnego trybu zajęć na Wydziale. Zaliczenie nieobecności odbywa się 

poprzez odpowiedź ustną z zakresu omawianego na ćwiczeniach, podczas których student nie 
był obecny. 

Na jednych konsultacjach dopuszczalne jest zaliczanie tylko pojedynczych nieobecności. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie monitorowania obecności 
na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prowadzący zajęcia jest 

zobowiązany do monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (ćwiczeniach, 
warsztatach, laboratoriach, konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach, w 
szczególności na studiach stacjonarnych. 

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 
nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 
albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie 

niektórych zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Po 
uzyskaniu informacji Dziekan może skreślić studenta z listy studentów. 

2. Pozytywna ocena (3,0 - 5,0) z kolokwium  

Kolokwium odbędzie się w dniu 30 maja 2020 roku. 

Kolokwium przyjmie formę opisową (pytania otwarte). 

3. Aktywność na zajęciach  

Istnieje możliwość podwyższenia oceny wynikającej z kolokwium o 0,5 – 1,0 stopnia pod 
warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium. Pod uwagę będzie brana aktywność 

uczestników zajęć podczas odbytych już ćwiczeń. 

 

 



 

Harmonogram zajęć: 

W nawiasie wskazane zostały strony zalecanego podręcznika, które odnoszą się do 

podejmowanych w czasie ćwiczeń zagadnień. 

21 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone zdalnie) 
Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 

- podmiot w podatku od nieruchomości (str. 350) 
- przedmiot podatku od nieruchomości (str. 352) 

- podstawa opodatkowania (str. 353) 
- stawki podatku od nieruchomości (str. 355) 
- powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego (str. 357) 

- czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości (str. 357) 
- terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości (str. 358) 

- zwolnienia od podatku od nieruchomości (str. 359) 
- podatek rolny (str. 359) 
- podatek leśny (str. 369) 

 
18 kwietnia 2020 roku 

Zajęcia organizacyjne, podatek od środków transportowych, podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

- podatek od środków transportowych (str. 374) 
- konstrukcja normatywna podatku od środków transportowych (str. 374) 

- zakres podmiotowy podatku od środków transportowych (str. 374) 
- zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych (str. 375) 
- podstawa opodatkowania i stawki podatkowe (str. 376) 

- obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe (str. 377) 
- ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku od środków transportowych (str. 380) 

- przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 381) 
- podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 385) 
- stawka podatku w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 385) 

- obowiązek podatkowy (str. 387) 
- zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 388) 

- zapłata, pobór i zwrot podatku (str. 390) 
 
10 maja 2020 roku  

Podatek od spadków i darowizn 

- przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 
- podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 
- stawka podatku w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 

- obowiązek podatkowy (str. 391 - 400) 
- zwolnienia w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 

- zapłata, pobór i zwrot podatku (str. 391 - 400) 
 

30 maja 2020 roku 
Opłaty samorządowe cz. 1 

- opłaty samorządowe (str. 400) 
- cechy opłat samorządowych (str. 400) 

- opłata planistyczna i adiacencka (str. 408) 
- opłata targowa (str. 403) 

- opłata miejscowa i uzdrowiskowa (str. 405) 
- opłata reklamowa (str. 407) 



- opłata od posiadania psów (str. 408) 
- kolokwium 

 

13 czerwca 2020 
Opłaty samorządowe cz. 2 

- opłata skarbowa (str. 400) 
- opłaty związane z korzystaniem z dróg publicznych (str. 411) 

- opłaty związane z normalnym korzystaniem z dróg (str. 412) 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (str. 412) 
- opłaty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego (str. 413) 

- opłaty za gospodarcze wykorzystywanie środowiska naturalnego (str. 413) 
- opłata za wycięcie drzew i krzewów (str. 414) 

 
 

Literatura (podręczniki): 

Literatura zalecana: 

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, P. Borszowski (red.), Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Prawo podatkowe, R. Mastalski, Warszawa, 2018, 
2. Prawo podatkowe, R. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Warszawa, 2019. 

 

Źródła prawa: 

1. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U.  

z 2019 roku, poz. 1519 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2019 

roku, poz. 1813) 

3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 
roku, poz. 1170) 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: 
Dz.U. z 2020 roku, poz. 293) 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 

roku, poz. 65 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 roku, poz. 

2068 z późn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2019 roku, 

poz. 1396 z późn. zm.) 
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2019 roku, poz. 

1000 z późn. zm.) 

 

Zakres kolokwium: 

1. Zagadnienia poruszane podczas zajęć. 
2. Treść podręcznika w zakresie wskazanych stron. 
3. Treść wskazanych podczas ćwiczeń i w podręczniku aktów prawnych w zakresie, w którym 

zostały one omówione i opisane. 


