Uchwa a nr 72/ 2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 3 sierpnia 2005 roku

w sprawie: stwierdzenia niewa&no'ci Uchwa y Nr XXXI/197/05 Rady Miejskiej
w Pie.sku z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwa y
nr XXIII/ 157/ 04 Rady Miejskiej w Pie.sku z dnia 17 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia op at administracyjnych za niektóre czynno'ci urz2dowe

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku r. o samorz&dzie gminnym ( 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 Nr XXXI/197/05 Rady Miejskiej w Pie%sku
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwa y nr XXIII/ 157/ 04 Rady
Miejskiej w Pie%sku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia op at
administracyjnych za niektóre czynno ci urz dowe, z powodu istotnego naruszenia
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
Uchwa a Nr XXXI/197/05 Rady Miejskiej w Pie%sku z dnia 29 czerwca 2005
roku w sprawie zmiany Uchwa y nr XXIII/ 157/ 04 Rady Miejskiej w Pie%sku z dnia
17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia op at administracyjnych za niektóre
czynno ci urz dowe, wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu –
Zespó w Jeleniej Górze z dniu 07 lipca 2005 roku.
Przedmiotow< uchwa < Rada Miejska w Pie%sku dokona a zmiany uchwa y
Nr XXIII/157/04 z 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opat
administracyjnych za niektóre czynno ci urz dowe i ustali a w tre ci § 1 m. in. i :
„1. Od obowi<zku wnoszenia ww. op at administracyjnych zwolnione s< jednostki
organizacyjne i pomocnicze gminy.
2. Dla podmiotów realizuj<cych cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomo ciami i dla których s< to cele statutowe op aty o których mowa w § 1
uchwa y obni a si o 50%.”
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 i okre li stawki dla tych
czynno ci, które nie s< obj te przepisami o op acie skarbowej. Rada gminy mo e
tak e wprowadzi inne zwolnienia od op at lokalnych ni wymienione w ustawie na
podstawie art. 19 pkt 3 cyt ustawy o podatkach i op atach lokalnych. Jednak e
uprawnienie to zosta o ograniczone jedynie do zwolnie% o charakterze
przedmiotowym. Organ stanowi<cy nie mo e zatem wprowadzi
zwolnie%
podmiotowych.
Ustalenia Rady Miejskiej w Pie%sku zawarte w tre ci § 1 podj tej uchwa y
naruszaj< zatem w sposób istotny przepis art. 19 pkt 3 cyt. ustawy z 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op atach lokalnych poprzez wprowadzenie zwolnie%
podmiotowych od op aty administracyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy oraz
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poprzez wprowadzenie ulgi - polegaj<cej na obni eniu o 50% op at
administracyjnych za czynno ci urz dowe dla podmiotów realizuj<cych cele
publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo ciami i dla których s< to
cele statutowe, poniewa zosta y podj te przez rad pomimo braku ustawowego
upowa nienia w tym zakresie. Tym samym rada gminy dokona a zmniejszenia
stawki op aty poprzez obni enie jej o 50 procent w stosunku do stawki
podstawowej, wprowadzaj<c w ten sposób ulg .
W kwestii uprawnie% rady gminy w sprawach podatków i op at,
a w szczególno ci zakresu upowa nienia do wprowadzania ulg i zwolnie% w tych
podatkach i op atach Wojewódzki S<d Administracyjny w Rzeszowie w wyroku
z 20 kwietnia 2004 roku (sygn. akt S.A./Rz 128/03) w przedmiocie stwierdzi i :
1.„...Rada gminy nie ma uprawnie% do wprowadzania zwolnie% podmiotowych...”
2.„...Rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko
wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym u yte jest pojecie ulga. Nie mo na
z przepisu upowa niaj<cego rad gminy do uchwalania zwolnie% w podatkach i
op atach wywodzi uprawnienia do uchwalania ulg podatkowych.”
Wojewódzki S<d Administracyjny odwo a si do przepisu art. 217 Konstytucji
RP, z którego jednoznacznie wynika, e kategorie podmiotów zwolnionych od
podatku mog< by okre lone jedynie w drodze ustawy, za z art. 168 Konstytucji ,
e jednostki samorz<du terytorialnego maj< prawo do ustalania wysoko ci
podatków i op at lokalnych w zakresie okre lonym w ustawie.
Bior<c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu orzek o jak w sentencji.
Na niniejsz< uchwa Radzie Miejskiej w Pie%sku przys uguje skarga, któr<
wnosi si do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wroc awiu, ul. Hw.
Miko aja 78/79 za po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu w terminie 30 dni od daty jej dor czenia.
Zast pca Przewodnicz<cego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ mgr Gra4yna Kulikowska

