
Uchwała	nr	90/2014
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	19	listopada	2014	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	nr	XLIX/239/14	Rady	Miejskiej	Gminy
Gryfów	Śląski	z	dnia	28	października	2014	r.	w	sprawie	określenia	wzoru	formularzy

informacji	i	deklaracji	podatkowych

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	r.	o	regionalnych	izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1113	i	z	2013	r.	poz.	1646)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	594,	z	późn.	zm.),	Kolegium	Regio-
nalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

części	 uchwały	 nr	 XLIX/239/14	 Rady	 Miejskiej	 Gminy	 Gryfów	 Śląski	 z	 dnia	 28	 października
2014	 r.	 w	 sprawie	 określenia	 wzoru	 formularzy	 informacji	 i	 deklaracji	 podatkowych	 w	 zakresie
sformułowania	o	 treści:	 „Uprzedzony	o	odpowiedzialności	karnej	 z	art.	233	§	1	Kodeksu	karnego
oświadczam,	że	podane	przeze	mnie	dane	są	zgodne	z	prawdą”	zawartego	w:

a)	 części	 J	 wzoru	 informacji	 w	 sprawie	 podatku	 od	 nieruchomości,	 rolnego,	 leśnego,	 stano-
wiącego	załącznik	nr	1,

b)	części	G	wzoru	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości,	stanowiącego	załącznik	nr	2,

c)	części	I	wzoru	deklaracji	na	podatek	rolny,	stanowiącego	załącznik	nr	3,

d)	części	F	wzoru	deklaracji	na	podatek	leśny,	stanowiącego	załącznik	nr	4

—	z	powodu	zamieszczenia	go	bez	podstawy	prawnej.

Uzasadnienie

Uchwała	nr	XLIX/239/14	Rady	Miejskiej	Gminy	Gryfów	Śląski	z	dnia	28	października	2014	r.
w	 sprawie	 określenia	 wzoru	 formularzy	 informacji	 i	 deklaracji	 podatkowych	 wpłynęła	 do	 Regio-
nalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	—	 Zespołu	 w	 Jeleniej	 Górze	—	 w	 dniu	 4	 listopada
2014	roku.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 oceniając	 zgodność	 z	 prawem
badanej	uchwały	ustaliło,	co	następuje:

Rada	Miejska	Gminy	Gryfów	Śląski	uchwałą	nr	XLIX/239/14	określiła:

1)	 wzór	 informacji	 w	 sprawie	 podatku	 od	 nieruchomości,	 rolnego	 i	 leśnego	 stanowiący
załącznik	nr	1,

2)	wzór	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości	stanowiący	załącznik	nr	2,

3)	wzór	deklaracji	na	podatek	rolny	stanowiący	załącznik	nr	3,

4)	wzór	deklaracji	na	podatek	leśny	stanowiący	załącznik	nr	4.

W	ww.	załącznikach	do	badanej	uchwały	(w	części	J	załącznika	nr	1,		w	części	G	załącznika
nr	 2,	 w	 części	 I	 załącznika	 nr	 3	 oraz	 w	 części	 F	 załącznika	 nr	 4)	 zawarto	 sformułowanie:
„Uprzedzony	o	odpowiedzialności	karnej	z	art.	233	§	1	Kodeksu	karnego	oświadczam,	że	podane
przeze	mnie	dane	są	zgodne	z	prawdą”.
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W	ocenie	Kolegium	powyższe	regulacje	w	sposób	istotny	naruszają	prawo,	brak	jest	bowiem
podstawy	prawnej	do	żądania	od	właścicieli	nieruchomości	złożenia	oświadczeń	o	powołanej	treści.

Z	art.	168	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	r.	(Dz.U.	Nr	78,	poz.
483,	 z	 późn.	 zm.)	 wynika	 prawo	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 do	 uchwalania	 wysokości
podatków	i	opłat	lokalnych	w	zakresie	ustalonym	w	ustawie.	Konkretyzację	tego	prawa,	poza	ure-
gulowaniami	szczególnymi,	zawiera	w	odniesieniu	do	gminy	art.	40	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca
1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 594,	 z	 późn.	 zm.),	 zwanej	 dalej	 „u.s.g.”,
zgodnie	 z	 którym	 gminie	 przysługuje	 prawo	 stanowienia	 aktów	 prawa	 miejscowego	 obowiązu-
jącego	na	obszarze	gminy	na	podstawie	upoważnień	ustawowych.	W	myśl	natomiast	art.	18	ust.	2
pkt	8	u.s.g.	podejmowanie	uchwał	w	sprawach	podatków	i	opłat	należy	do	wyłącznej	właściwości
rady	gminy,	lecz	tylko	w	granicach	określonych	w	odrębnych	ustawach.

Przepis	 art.	 6	 ust.	 13	 ustawy	 z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	 r.	 o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych
(Dz.U.	 z	 2014	 r.	 poz.	 849)	 nakłada	 na	 radę	 gminy	 obowiązek	 ustalenia	 obowiązującego	 wzoru
informacji	 i	deklaracji	na	podatek	od	nieruchomości,	w	których	zawarte	będą	dane	dotyczące	pod-
miotu	i	przedmiotu	opodatkowania	niezbędne	do	wymiaru	i	poboru	podatku.	Analogiczne	upoważ-
nienie	 dla	 organu	 stanowiącego	 gminy	 zawiera	 przepis	 art.	 6a	 ust.	 11	 ustawy	 z	 dnia	 15	 listopada
1984	r.	o	podatku	rolnym	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	1381,	z	późn.	zm.)	oraz	art.	6	ust.	9	ustawy	z	dnia
30	października	2002	r.	o	podatku	leśnym	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	465,	z	późn.	zm.).	Z	kolei	w	myśl
art.	233	§	1	ustawy	z	dnia	6	czerwca	1997	r.	Kodeks	karny	(Dz.U.	Nr	88,	poz.	553,	z	późn.	zm.)
karze	podlega	ten,	kto,	składając	zeznanie	mające	służyć	za	dowód	w	postępowaniu	sądowym	lub
w	innym	postępowaniu	prowadzonym	na	podstawie	ustawy,	zeznaje	nieprawdę	lub	zataja	prawdę.
Natomiast	 zgodnie	 z	 treścią	 art.	 233	 §	 6	 Kodeksu	 karnego	 sprawca	 odpowiada	 za	 podanie	 nie-
prawdy	 lub	zatajenie	prawdy	w	oświadczeniu,	które	ma	służyć	za	dowód	w	postępowaniu	prowa-
dzonym	na	podstawie	ustawy,	jeżeli	przyjmujący	oświadczenie,	działając	w	zakresie	swoich	upraw-
nień,	nadanych	przez	tę	ustawę,	uprzedził	oświadczającego	o	odpowiedzialności	karnej	za	fałszywe
oświadczenie.	Z	unormowania	tego	wynika,	że	przestępstwem	jest	złożenie	fałszywego	oświadcze-
nia,	 na	 przykład	w	kwestionariuszach	 lub	 formularzach.	Warunkiem	 jednak	 odpowiedzialności	 za
złożenie	 fałszywego	 oświadczenia	 jest,	 by	 przepis	 ustawy,	 na	 podstawie	 której	 oświadczenie	 jest
składane,	przewidywał	możliwość	odebrania	oświadczenia	pod	rygorem	odpowiedzialności	karnej.

Jeżeli	 ustawodawca	 zamierza	 nadać	 wymaganym	 oświadczeniom	 składanym	 przez	 zaintere-
sowane	 podmioty	 rygor	 odpowiedzialności	 karnej	 za	 składanie	 fałszywych	 oświadczeń	 (zeznań),
to	 rygor	 ten	wprowadza	wprost	 do	 ustawy	 i	 dopiero	wówczas,	w	 razie	 przeniesienia	 kompetencji
do	 określenia	 przez	 organ	 samorządu	 wzoru	 informacji	 i	 deklaracji,	 winien	 przewidzieć	 w	 treści
upoważnienia	wymóg	pouczenia	 o	 odpowiedzialności	 karnej	 za	 składanie	 fałszywych	oświadczeń
(zeznań).	 Tymczasem	 przepisy	 ustawy	 o	 podatku	 rolnym,	 podatku	 leśnym	 i	 ustawy	 o	 podatkach
i	 opłatach	 lokalnych	 nie	 przewidują	 takiej	 możliwości.	 Ustawowego	 upoważnienia	 dla	 rady	 nie
można	 domniemywać,	 szczególnie	 stosować	 dla	 ustalenia	 zakresu	 upoważnienia	 wykładni	 celo-
wościowej.

Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
orzekło	jak	w	sentencji	uchwały.

Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Miejskiej	Gminy	Gryfów	Śląski	przysługuje	skarga,	którą	wnosi
się	 do	 Wojewódzkiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	 Mikołaja	 78/79,
za	 pośrednictwem	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu,	w	 terminie	 30	 dni
od	daty	doręczenia	uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus
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