Uchwa a Nr 64/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 21 wrze"nia 2004 roku
w sprawie stwierdzenia niewa'no"ci uchwa y Rady Miejskiej w Karpaczu
Nr XXV/159/04 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia op aty
administracyjnej za czynno"ci urz-dowe
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55 poz. 577 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz%dzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zm./ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc-awiu uchwala, co nast.puje:

§ 1.

Stwierdza si niewa no uchwa y Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXV/159/04
z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia op aty administracyjnej za
czynno ci urz dowe, wobec istotnego naruszenia przepisów art.18 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Uchwa a Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXV/159/04 z dnia 16 marca 2004
roku w sprawie wprowadzenia op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe,
wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu – Zespó w Jeleniej
Górze 3 wrze nia 2004 roku, za po rednictwem Wydzia u Prawnego i Nadzoru
Urz du Wojewódzkiego we Wroc awiu.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu badaj=c
przedmiotow= uchwa
stwierdzi o, e Rada Miejska w Karpaczu w § 1
przedmiotowej uchwa y wprowadzi a op at administracyjn= za czynno ci urz dowe
- “wydanie decyzji o nabyciu przez u ytkowników wieczystych lub
wspó u ytkowników wieczystych prawa w asno ci nieruchomo ci zabudowanych na
cele mieszkaniowe lub stanowi=cych nieruchomo ci rolne w wysoko ci – 193,00 z .”
Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach
lokalnych rada gminy mo e wprowadzi op at administracyjn= za czynno ci
urz dowe wykonywane przez podleg e jej organy, je eli czynno ci te nie s= obj te
przepisami o op acie skarbowej. Przez czynno ci obj te przepisami o op acie
skarbowej nale y natomiast uzna czynno ci urz dowe, dla których w ustawie o
op acie skarbowej przewidziana zosta a op ata skarbowa, a tak e czynno ci, które z
mocy postanowieB tej ustawy zosta y z op aty wy =czone b=dC zwolnione. Podobny
pogl=d zosta wyra ony w wyroku NSA z dnia 26 wrze nia 2000 r. (sygn.akt
S.A./BK/402/00), w którym s=d stwierdzi , e zwolnienie przez ustawodawc
niektórych czynno ci urz dowych z op aty skarbowej nie zmienia kwalifikacji, i s=
to czynno ci obj te ustaw= o op acie skarbowej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9
wrze nia 2000 r. o op acie skarbowej /Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm./ nie podlegaj=
op acie skarbowej czynno ci urz dowe, je eli na podstawie odr bnych przepisów
podlegaj= innym op atom o charakterze publicznoprawnym lub s= od tych op at
zwolnione. Oznacza to, e od takich czynno ci nie mo e by równie pobierana
op ata administracyjna.
Jak wynika z uzasadnienia do obj tej nadzorem uchwa y, wprowadzona przez
Rad Miejsk= w Karpaczu op ata administracyjna od czynno ci urz dowej dotyczy
decyzji wydawanych przez burmistrza w wykonaniu ustawy z dnia 26 lipca 2001
roku o nabywaniu przez u ytkowników wieczystych prawa w asno ci nieruchomo ci
/Dz.U. Nr 113, poz.1209 ze zm./. Stosownie do postanowieB ustawy osoby fizyczne,
spe niaj=ce ustawowo okre lone warunki, nabywaj= z mocy prawa w asno
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nieruchomo ci, po przeprowadzeniu okre lonego rozporz=dzeniem Ministra Skarbu
PaBstwa z 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegó owego trybu wydawania
decyzji o nabyciu przez u ytkowników wieczystych prawa w asno ci nieruchomo ci
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi=cych nieruchomo ci rolne (Dz. U.
Nr 205, poz. 1991) post powania, nie wymagaj=cego z o enia wniosku przez osob
uprawnion=. Nabycie prawa w asno ci nieruchomo ci nast puje z dniem, w którym
decyzja staje si ostateczna. Nabycie tego prawa jest nieodp atne. Ustawodawca
zwolni ponadto nabywc w asno ci nieruchomo ci od ponoszenia op at s=dowych z
tytu u za o enia i wpisu do ksi gi wieczystej prawa w asno ci nieruchomo ci
nabytych na podstawie powy szych decyzji i zobowi=za do ich pokrywania Skarb
PaBstwa. Tak e koszty pomiarów oraz opracowaB geodezyjnych i kartograficznych
zwi=zanych z post powaniem w sprawie wydania decyzji pokrywa Skarb PaBstwa,
bez wzgl du na to, czy przedmiotem uw aszczenia s= grunty stanowi=ce w asno
Skarbu PaBstwa czy jednostek samorz=du terytorialnego. Oznacza to, e nabywanie
przez osoby fizyczne prawa w asno ci nieruchomo ci na podstawie powo anej wy ej
ustawy nie mo e by
obci= one jakimikolwiek op atami o charakterze
publicznoprawnym. Obci= enie nabywców obowi=zkiem wniesienia op aty
administracyjnej za nabywane ex lege prawo w asno ci oznacza oby w istocie
na o enie obowi=zku “kupna” prawa w asno ci, co by oby sprzeczne z
obowi=zuj=cym porz=dkiem prawnym.
Bior=c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu postanowi o jak w sentencji.
Na niniejsz= uchwa Radzie Miejskiej w Karpaczu przys uguje skarga do
Wojewódzkiego S=du Administracyjnego we Wroc awiu ul. Iwi tego Miko aja 78/79
za po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w
terminie 30 dni od daty jej dor czenia.

Przewodnicz=cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

