
Załącznik do uchwały nr 002/25/17 
Zarządu WFOŚiGW w Zielonej  
Górze z dnia 31 marca 2017 r. 

 
 

REGULAMIN  
określający sposób rozpatrywania wniosków gmin w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z 

tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r.  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 559) 

 
 

1. Zwrot utraconych dochodów następuje po złożeniu przez gminę „Wniosku o zwrot utraconych 
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu 
Państwa” (zwanego dalej „wnioskiem”). 

2. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. (Dz. 
U. 2017r. poz. 559).  

3. Kompletny wniosek należy złożyć w terminie do dnia 25 marca roku następującego po roku 
podatkowym w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową 
liczy się data stempla pocztowego operatora publicznego. Wnioski przesłane drogą elektroniczną 
muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Wniosków przesłanych faksem nie uwzględnia się. 

4. Za kompletny wniosek uważa się wypełniony formularz wraz z następującymi dokumentami: 

 uchwałą Rady Gminy ustalającą wysokość podatku od nieruchomości za właściwy rok 
podatkowy, 

 wypis z rejestru gruntów, 

 zweryfikowane przez gminę deklaracje oraz decyzje podatkowe na dany rok podatkowy według 
stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek, złożone przez 
właściciela nieruchomości.  

5. Gmina może złożyć korektę wniosku do dnia 15 maja roku następującego po roku podatkowym, 
którego dotyczy wniosek. 

6. Korekta wniosku, o którym mowa w ust. 5, podlega rozpatrzeniu zgodnie z trybem przewidzianym 
w rozporządzeniu, w roku następującym po roku, w którym została złożona. 

7. Fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym  i formalnym w zakresie: 

 wysokości stawki podatku wynikającej z uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków na 
dany rok w odniesieniu do wysokości stawki podatku określonej w Obwieszeniu Ministra 
Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych,  

 kwalifikowalności jeziora w odniesieniu do informacji przedstawionej przez Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, 

 powierzchni jeziora, odniesionej do powierzchni pod wodą płynącą oraz stanu prawnego – 
w odniesieniu do informacji wynikających z wypisu z rejestru gruntów. 

8. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów, Fundusz wzywa gminę do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania; w przypadku nieusunięcia braków lub błędów w 
terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

9. Fundusz przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości 
utraconych dochodów z tytułu zwolnienia, w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w 
którym nastąpiło zwolnienie.  


