Uchwa a Nr 184/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 16 grudnia 2005 roku
w sprawie: stwierdzenia niewa)no*ci cz+*ci Uchwa y Nr L/336/2005
Rady Miejskiej w Bystrzycy K odzkiej z dnia 25 listopada 2005 roku
w sprawie podatku od nieruchomo*ci
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 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
§ 2 uchwa y Nr L/336/2005 Rady Miejskiej w
Bystrzycy K odzkiej z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie podatku od
nieruchomo ci z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zm.) w zwi5zku z art. 32, art. 168 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
Uchwa a Nr L/336/2005 Rady Miejskiej w Bystrzycy K odzkiej z dnia 25
listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomo ci, wp yn a do organu
nadzoru w dniu 5 grudnia 2005 roku. Przedmiotow5 uchwa a organ stanowi5cy
wprowadzi w § 2 nast puj5c5 regulacj w zakresie zwolnie7 od podatku od
nieruchomo ci:
„Zwalnia si/ z podatku od nieruchomo3ci oprócz zwolnie5 ustawowych okre3lonych
w art.7 ust.1 i 2 ustawy o podatkach i op.atach lokalnych :
1) budynki lub ich cz/3ci oraz grunty stanowi&ce w.asno36 gminy z wyj&tkiem
zwi&zanych z prowadzon& dzia.alno3ci& gospodarcz&,
2) powierzchni/ u7ytkow& pozosta.ych budynków gospodarczych w przypadku
osób samotnie zamieszkuj&cych oraz ma.7onków, je7eli wy.&cznym ród.em
utrzymania
podatników
jest
renta,
emerytura
lub
3wiadczenie
przedemerytalne(dot. § 1 ust.1, pkt 5 lit.a – uchwa.y).”
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu, zwa y o co
nast puje.
Stosownie do tre ci normy art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorz5dzie gminnym
w wy 5cznej kompetencji rady gminy pozostaje podejmowanie uchwa w sprawach
podatków i op at w granicach okre lonych w odr bnych ustawach. W a ciwo rady
gminy odno nie stanowienia w sprawach podatków i op at lokalnych zosta a
uregulowana w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych. Tak
wi c z mocy art.18 ustawy o samorz5dzie gminnym organ stanowi5cy ma
uprawnienia do podejmowania uchwa w sprawach podatkowych, jednak e w
zakresie przewidzianym w ustawie.
Zgodnie z tre ci5 art.7 ust. 3 ustawy o podatkach i op atach lokalnych rada
gminy w drodze uchwa y mo e wprowadza inne zwolnienia przedmiotowe ni
okre lone w ustawie.
Powy szy przepis wyra@nie i jednoznacznie wskazuje na delegacj do
okre lenia przez organ stanowi5cy gminy zwolnie7 o charakterze przedmiotowym.
Przedmiot oczywi cie odnosi si mo e wy 5cznie do nieruchomo ci. Strona
podmiotowa obowi5zku podatkowego, tj. w czyim si znajduje w adztwie przedmiot
podatkowy, jest niedozwolon5 modyfikacj5 delegacji ustawowej wynikaj5cej z art. 7
ust. 3 ustawy. W wyroku z dnia 6 maja 2004 r. Wojewódzkiego S5du
Administracyjnego (sygn. akt I SA/Po 153/04 opublikowanym w OSS 2005/2/60),

2
s5d odniós si do wyk adni art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i op atach lokalnych,
stwierdzaj5c, i tre powy szego przepisu upowa niaj5cego jedynie i wy 5cznie do
korekty obowi5zku podatkowego poprzez mo liwo
wprowadzenia dodatkowych
zwolnie7 od jego ponoszenia jest na tyle jasna, i ma zastosowanie regu a
interpretacyjna – clara non sunt interpretanda (przepisy jasne nie wymagaj5
interpretacji). W zwi5zku z powy szym organ nadzoru stwierdzi , i dosz o do
niezgodnego z prawem zastosowania delegacji ustawowej do wprowadzenia
zwolnienia podatkowego o charakterze przedmiotowo – podmiotowym. Takiego
zwolnienia jednak organ stanowi5cy wprowadzi nie mo e. Wprowadzenie takiego
zwolnienia narusza równie zasad równego traktowania wobec prawa, wyra on5 w
art. 32 Konstytucji RP. Powy szy pogl5d co do niemo liwo ci wprowadzania
zwolnie7 przedmiotowo – podmiotowych znalaz aprobat w orzecznictwie s5dowo
administracyjnym (por. wyroki ISA/Wr 77/05 z dnia 19 maja 2005 r. SA/Sz 581/03
z dnia 15 pa@dziernika 2003, SA/Bk 396/01 z dnia 24 sierpnia 2001 r.).
Granice w adztwa podatkowego jednostek samorz5du terytorialnego wyznacza
art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym nak adanie podatków, innych danin
publicznych, okre lanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a tak e zasad przyznawania ulg i umorze7 oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków nast puje w drodze ustawy. Ta sfera ycia poddana
zosta a wy 5cznie regulacjom ustawowym, a wi c znajduje si w dziedzinie
w a ciwo ci organów w adzy ustawodawczej. Organy w adzy wykonawczej nie mog5
wi c samodzielnie wykonywa innego w adztwa podatkowego ni wynika to z
upowa nienia ustawowego, na co wyra@nie wskazuje art. 168 Konstytucji RP, który
stanowi, i jednostki samorz5du terytorialnego maj5 prawo ustalania wysoko ci
podatków i op at lokalnych w zakresie okre lonym w ustawie.
Reasumuj5c nale y stwierdzi , i zarówno Konstytucja jak równie ustawa o
podatkach i op atach lokalnych nie daje gminie uprawnienia do stanowienia
zwolnie7 podatkowych innych ni
przedmiotowe. Zwolnienia podatkowe o
charakterze podmiotowym s5 zastrze one do regulacji ustawowych. Przyj ta wi c
przez Rad Miejsk5 regulacja odnosz5ca zwolnienia w podatku od nieruchomo ci do
okre lonej kategorii podatników w istotny sposób narusza prawo.
Bior5c powy sze pod uwag , Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu, orzek o jak w sentencji.
Na niniejsz5 uchwa
Radzie Miejskiej w Bystrzycy K odzkiej przys uguje
skarga, któr5 wnosi si do Wojewódzkiego S5du Administracyjnego we Wroc awiu,
ul. Ew. Miko aja 78/79, za po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc awiu w terminie 30 dni od daty jej dor czenia.
Przewodnicz5cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

