Uchwa a nr 49/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 18 maja 2005 roku
w sprawie stwierdzenia niewa'no(ci uchwa y Rady Miasta Boles awiec
nr XXXIII/338/05 z 20 kwietnia 2005 roku o zmianie uchwa y nr III/34/02
Rady Miejskiej w Boles awcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie okre(lenia
zwolnie. z podatku od nieruchomo(ci, zmienionej uchwa 0 nr XI/121/03 Rady
Miasta Boles awiec z dnia 15 pa1dziernika 2003 roku
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 r. o samorz'dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 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 Miasta Boles awiec nr XXXIII/338/05
z 20 kwietnia 2005 roku o zmianie uchwa y nr III/34/02 Rady Miejskiej
w Boles awcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie okre lenia zwolnie+ z podatku
od nieruchomo ci, zmienionej uchwa - nr XI/121/03 Rady Miasta Boles awiec
z dnia 15 pa.dziernika 2003 r., wobec naruszenia art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz.483) w zakresie dotycz-cym
zasad tworzenia prawa podatkowego w demokratycznym pa+stwie prawnym.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Uchwa a Rady Miasta Boles awiec nr XXXIII/338/05 z 20 kwietnia 2005 roku
o zmianie uchwa y nr III/34/02 Rady Miejskiej w Boles awcu z dnia 18 grudnia
2002 r. w sprawie okre lenia zwolnie+ z podatku od nieruchomo ci, zmienionej
uchwa - nr XI/121/03 Rady Miasta Boles awiec z dnia 15 pa.dziernika 2003
r.wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu – Zespo u w Jeleniej
Górze 27 kwietnia 2005 roku.
Badan- uchwa - Rada Miasta Boles awiec dokona a zmian w uchwale
nr III/34/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku, zmienionej uchwa - nr XI/121/03 z dnia
15 pa.dziernika 2003 roku nadaj-c nowe brzmienie §2 “Warunkiem uzyskania
zwolnie+ okre lonych w §1 pkt 6) jest utrzymywanie powy szej liczby miejsc pracy
w okresie obj tym zwolnieniem, co nale y potwierdzi
umowami o prac
(z wyj-tkiem umów zawartych z pracownikami m odocianymi w celu przygotowania
zawodowego) oraz potwierdzonym przez ZUS dokumentem – zg oszenie do
ubezpiecze+ spo ecznych i ubezpiecze+ zdrowotnych (ZUA).”.
Wykonanie uchwa y powierzono Prezydentowi Boles awca, a termin wej cia
w ycie uchwa y okre lono po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Dolno l-skiego, co oznacza, e uchwa a wejdzie w ycie
w trakcie roku podatkowego. Konsekwencj- dokonanych zmian jest wy -czenie
mo liwo ci korzystania ze zwolnie+ z podatku od nieruchomo ci w zwi-zku
z tworzeniem nowych miejsc pracy, w odniesieniu do umów o prac , zawartych
z pracownikami m odocianymi w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, e
obowi-zuj-ce od 1 stycznia 2003 roku warunki, niezb dne do uzyskania prawa do
zwolnienia z podatku od nieruchomo ci, zosta y zmienione ju po rozpocz ciu roku
podatkowego.
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Badaj-c przedmiotow- uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu stwierdzi o, e zosta a ona podj ta w sposób naruszaj-cy podstawowe
zasady tworzenia prawa w demokratycznym pa+stwie prawnym, jakim jest
Rzeczpospolita Polska (art.2 Konstytucji RP). Zasady te zosta y sformu owane
w orzecznictwie Trybuna u Konstytucyjnego ukszta towanym na tle badania
zgodno ci ustaw podatkowych z konstytucj-. Jedna z tych zasad dotyczy zakazu
dokonywania zmian podatków wymierzonych w skali roku, w trakcie roku
podatkowego. Podatek od nieruchomo ci w wietle uwarunkowa+ ustawy z dnia
9 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9,
poz.84 ze zm.) nale y do podatków wymierzanych w skali roku. W orzeczeniu z dnia
29 marca 1994 roku (K 13/93) Trybuna Konstytucyjny stwierdzi ,
e
ustawodawstwo podatkowe dotycz-ce podatków p aconych w skali rocznej powinno
by tworzone nie tylko z respektowaniem zasady niedzia ania prawa wstecz, lecz
tak e przy zachowaniu stosownej vacatio legis w roku poprzedzaj-cym rok
podatkowy. Podatnicy powinni mie czas na dostosowanie swoich decyzji do
podatku, który b d- musieli zap aci w nadchodz-cym roku podatkowym, a
podejmowanie decyzji – zw aszcza zawodowych i gospodarczych – wymaga d u szego
czasu. Dlatego przepisy podatkowe musz- by znane przed rozpocz ciem roku
podatkowego, bowiem tylko wtedy mo na skutecznie rozporz-dza
yciowymi
interesami.
W pó.niejszym orzecznictwie zasada ta zosta a rozwini ta i uleg a utrwaleniu,
jak równie jej aktualno zosta a potwierdzona na gruncie Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 roku (zob. te orz. z 24 maja 1994 r. (K 1/94), orz. z 12 stycznia
1995 r. (K 1/94), orz. z 15 marca 1995 r. (K 1/95), wyr. z 25 listopada 1997 r.
(K 26/97, za: J. Oniszczuk. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie
Trybuna u Konstytucyjnego, Zakamycze 2000, s. 124-126 oraz J. Oniszczuk,
Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybuna u Konstytucyjnego, K i K, Warszawa
2001, s. 114-122).
Badana uchwa a narusza te zasad ochrony praw s usznie nabytych oraz
zasad nale ytego zabezpieczenia interesów w toku, poniewa nie reguluje sytuacji
podatników, którzy nabyli prawo do zwolnie+ oraz rozpocz li inwestycje, o których
mowa w uchwale.
W wyroku z 25 listopada 1997 roku, powo anym wy ej, Trybuna
Konstytucyjny stwierdzi , e klauzula pa+stwa demokratycznego i wynikaj-ca z niej
zasada zaufania obywatela do pa+stwa nak adaj- na ustawodawc obowi-zek
formu owania nowych przepisów podatkowych w taki sposób, by uszanowa tzw.
interesy w toku, a wi c przedsi wzi cia gospodarcze i finansowe rozpocz te pod
rz-dami przepisów poprzednich. Obowi-zek ten mo e by oczywi cie relatywizowany
powo aniem si na ogólny charakter ryzyka gospodarczego, które odnosi si tak e
do zmian stanu prawnego. Jednak zdaniem Trybuna u, obowi-zkowi temu nale y
przypisa bardziej kategoryczny charakter wtedy, gdy ustawodawca wyznaczy
pewien okres, w którym mia o by mo liwe prowadzenie interesów wed ug z góry
ustalonych zasad czy regu . W takim bowiem przypadku ustawodawc wi- e zasada
zaufania obywatela do pa+stwa czy – mówi-c bardziej poprawnie – zasada lojalno ci
pa+stwa wobec obywatela. Je eli w przepisie prawa zapewniono obywatela, e przez
pewien czas obowi-zywa go b d- okre lone regu y, a obywatel – kieruj-c si tym
zapewnieniem – rozpocz- konkretne dzia ania, to regu tych nie mo na ju zmienia
na jego niekorzy . Trybuna podkre li , e nie jest konstytucyjnym obowi-zkiem
ustawodawcy ustanawianie systemu ulg czy zwolnie+ podatkowych zwi-zanych
z inwestycjami i nie jest konstytucyjnym obowi-zkiem ustawodawcy nadawanie tym
ulgom czy zwolnieniom horyzontu czasowego przekraczaj-cego jeden rok
podatkowy. Skoro jednak ustawodawca zdecydowa si na przyj cie takiego
uregulowania, to nie ma on mo liwo ci z niego si wycofa bez zapewnienia
nale ytej ochrony przedsi wzi ciom, które w ramach tego uregulowania zosta y
przez obywateli w dobrej wierze podj te. (J. Oniszczuk podatki – jw. str.122).
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W kontek cie badania zgodno ci z prawem przedmiotowej uchwa y wchodzi
tak e w gr – wyprowadzona z zasady demokratycznego pa+stwa prawnego – zasada
zaufania do pa+stwa i tworzonego przez nie prawa, która -czy w sobie m.in. aspekt
pewno ci prawa i równo ci wobec prawa. Zmiana przepisów podatkowych w trakcie
roku, bez uwzgl dnienia praw nabytych, narusza obie te warto ci.
Bior-c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu postanowi o jak w sentencji.
Na niniejsz- uchwa
Radzie Miasta Boles awiec przys uguje skarga do
Wojewódzkiego S-du Administracyjnego we Wroc awiu ul. Jwi 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

