
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu odprowadzaniu 
ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Żarów. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r, 
poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 16 i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 
osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późniejszymi zmianami), § 7 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 342) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Obniżyć stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 1 % rocznie sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kalnie i w Żarowie, ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa. 

§ 2. Obniżyć stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 5% rocznie 
przepompowni ścieków w Kalnie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 16 i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
podatnicy mogą obniżyć podane w Wykazie Stawek Amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków 
trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do 
ewidencji środków trwałych lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. 

Zgodnie z § 7 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej środki trwałe umarza się lub 
amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

 Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych albo stawki określone przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. 

 Realizacja zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków należy do zadań użyteczności publicznej. 
W związku z tym, że Gmina Żarów przeprowadziła inwestycje związaną z budową sieci kanalizacyjnej na terenie 
Kalna i Żarowa ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa amortyzacja według stawek wynikających z wykazu 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo wysoka. Zmniejszenie stawki ma na celu 
podwyższenie w minimalnym stopniu opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy jak 
również wydłużenie okresu amortyzacji. 

 Gmina stosuje liniową metodę odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. W związku z powyższym 
biorąc pod uwagę aspekt społeczny zasadnym jest obniżenie stawki amortyzacyjnej dla kanalizacji sanitarnej 
w Kalnie i w Żarowie ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa oraz przepompowni  ścieków w Kalnie.
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