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Opłata reklamowa
(obowiązuje od dnia 11 września 2015 r.)
Z dniem 11 września 2015 r. w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami) wprowadza się nowa kategorę opłat t.j. „opłatę
reklamową”. Zasady wprowadzenia opłaty reklamowej uregulowane zostały w art.1 pkt.5a , art.17a ,
art.17 b i art.19 ustawy.
Opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych może
wprowadzić rada gminy . Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których
obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń ustanowiona uchwałą rady gminy podjętą na podstawie przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłatę reklamową pobiera się od:
właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem
nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
lub z innego tytułu prawnego,
b) jest bez tytułu prawnego
- jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub
urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym
eksponowana jest reklama. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest
tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w
posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie
odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Opłaty reklamowej nie pobiera
się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe:
1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń;
3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:
a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub
innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie
reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i
działalności religijnej oraz cmentarzy.
Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,
zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego.
Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała ma zryczałtowaną wysokość
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niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji
reklamy. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego
służących ekspozycji reklamy. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola
powierzchni służącej ekspozycji reklamy, wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej
prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.
Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość
stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł
dziennie,
stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1
m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących
ekspozycji reklamy dziennie.
Rada gminy może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokalizację oraz
wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego; Rada gminy może wprowadzić
obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic
reklamowych lub urządzeń reklamowych, deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin,
warunki i tryb składania tych deklaracji; w tym przypadku rada gminy określa wzór formularza
deklaracji na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej; Rada gminy może równiez
wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji
elektronicznej; w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 14-16 stosuje się odpowiednio.
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