Uchwa a nr 75/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 24 sierpnia 2005 roku
w sprawie stwierdzenia niewa%no&ci uchwa y Rady Gminy Boles awiec
nr XXVI/175/05 z dnia 22 lipca 2005 roku zmieniaj,cej uchwa Nr XX/129/04 Rady Gminy Boles awiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie
okre&lenia i ustalenia wysoko&ci stawek podatków i op at lokalnych
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 Gminy Boles awiec nr XXVI/175/05
z dnia 22 lipca 2005 roku zmieniaj(cej uchwa
Nr XX/129/04 Rady Gminy
Boles awiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie okre lenia i ustalenia wysoko ci
stawek podatków i op at lokalnych wobec naruszenia art. 2 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
w zakresie dotycz(cym zasad tworzenia prawa podatkowego w demokratycznym
pa9stwie prawnym.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Uchwa a Rady Gminy Boles awiec Nr XXVI/175/05 z dnia 22 lipca 2005 roku
zmieniaj(ca uchwa Nr XX/129/04 Rady Gminy Boles awiec z dnia 1 grudnia 2004
roku w sprawie okre lenia i ustalenia wysoko ci stawek podatków i op at lokalnych
wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu – Zespó w Jeleniej
Górze 29 lipca 2005 roku.
Przedmiotow( uchwa ( Rada Gminy Boles awiec dokona a zmiany stawki
podatku od nieruchomo ci w odniesieniu do budowli s u (cych do sk adowania i
segregacji odpadów na terenach przewidzianych na ten cel w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, zast puj(c dotychczasow( stawk 2% warto ci
budowli stawk( 1% ich warto ci.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu badaj(c
przedmiotow( uchwa stwierdzi o, e zosta a ona podj ta w sposób naruszaj(cy
podstawowe zasady tworzenia prawa w demokratycznym pa9stwie 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 wymierzanych w skali roku, w trakcie roku
podatkowego. Podatek od nieruchomo ci w wietle unormowa9 ustawy z dnia
9 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) nale y do podatków wymierzanych w skali roku. W orzeczeniu z dnia
29 marca 1994 r. (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 –
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zw aszcza zawodowych i gospodarczych – wymaga d u szego czasu. Dlatego przepisy
podatkowe musz( by znane podatnikowi przed rozpocz ciem roku podatkowego,
bowiem tylko wtedy mo na skutecznie rozporz(dza yciowymi interesami.
W póBniejszym orzecznictwie zasada ta zosta a rozwini ta i uleg a utrwaleniu,
jak równie zosta a potwierdzona jej aktualno na gruncie Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. [zob. te : orz. z 24 maja 1994 r. (K 1/94), orz. z 12 stycznia 1995
r. ( 1/94), orz. z 15 marca 1995 r. (K 1/95), wyrok z 25 listopada 1997 r. (K
26/97)za: J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie
Trybuna u Konstytucyjnego, Zakamycze 200, s. 124-126].
Rada Gminy Boles awiec obni aj(c obowi(zuj(c( od 1 stycznia 2005 roku
stawk podatku od nieruchomo ci postanowi a w § 3, i “ uchwa a wchodzi w ycie
po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Dolno l(skiego”. Oznacza to, e od okre lonego dnia wszyscy, których uchwa a
dotyczy maj( obowi(zek stosowania normy w niej sformu owane, przy czym “w razie
w(tpliwo ci co do czasu obowi(zywania aktu normatywnego nale y przyj( , e
ka dy jego przepis normuje przysz o a nie przesz o ” ( wyrok S(du Najwy szego
z dnia 22 paBdziernika 1992 r. III ARN 50/92, OSNC z 1993 r. nr 10, poz. 181).
Nowa /ni sza/ stawka b dzie zatem obowi(zywa a dopiero po wej ciu w ycie
uchwa y “zmieniaj(cej” a jej wysoko
b dzie mia a zastosowanie tylko do tych
podatników, u których zobowi(zanie podatkowe powsta o po wej ciu w ycie nowej
stawki, natomiast w stosunku do podatników, u których zobowi(zanie podatkowe
powsta o w okresie wcze niejszym, zastosowanie b dzie mia a stawka wynikaj(ca
z uchwa y Rady Gminy Boles awiec z dnia 1 grudnia 2004 roku. W rezultacie
postanowienia uchwa y ró nicuj( w nieuprawniony sposób sytuacj prawn(
podatników, co narusza wynikaj(c( z tre ci art. 2 Konstytucji zasad
sprawiedliwo ci spo ecznej. Konkretyzacja zobowi(zania podatkowego w podatku od
nieruchomo ci nast puje bowiem w odniesieniu do osób fizycznych poprzez wydanie
decyzji ustalaj(cej zobowi(zanie podatkowe i z dat( dor czenia tej decyzji,
natomiast w odniesieniu do osób prawnych i innych podmiotów wymienionych
w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i op atach lokalnych z mocy prawa, z dat(
up ywu ustawowego terminu do z o enia deklaracji podatkowej. Stanowisko takie
zaj( Naczelny S(d Administracyjny w Warszawie, O rodek Zamiejscowy we
Wroc awiu w wyroku z dnia 26 wrze nia 2003 roku, sygn. Akt I SA/Wr 1608/03.
Bior(c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu postanowi o jak w sentencji.
Na niniejsz( uchwa
Radzie Gminy Boles awiec przys uguje skarga do
Wojewódzkiego S(du Administracyjnego we Wroc awiu ul. Mwi tego 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 Gra3yna Kulikowska

