
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych. 

 

W art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
1
 ustawodawca 

zawarł kompetencje rio do nadzoru nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, do 

których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
2
. Uchwały te, jako akty 

prawa miejscowego, określane są w literaturze jako uchwały podatkowe. Należy zwrócić 

uwagę, iż żaden akt prawny nie zawiera definicji podatków i opłat lokalnych – pojęcie to 

występuje w art. 168 Konstytucji RP
3
. W doktrynie przyjmuje się, iż do podatków i opłat 

lokalnych zalicza się te świadczenia, które spełniają dwa kryteria:  

- stanowią dochód budżetu samorządowego, 

- jednostka samorządowa ma wpływ na ich konstrukcję prawną
4
. 

Przedmiotem uchwał podatkowych jest wprowadzenie opłat, ustalenie stawek 

podatków i opłat, zwolnień oraz ulg podatkowych, a także określenie trybu i warunków ich 

płatności. Uchwały te mogą być podejmowane wyłącznie przez rady gmin.  

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od października  

2011 r. do kwietnia 2012 r. zbadało 382 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.  

Badając uchwały, Kolegium zwracało uwagę na treść podjętego aktu, kompetencje 

organu do podjęcia aktu oraz na dochowanie ustawowego trybu ogłoszenia uchwały  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jej wejścia w życie.  

 

W 6 uchwałach (1,6 % ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające prawo,  

skutkujące orzeczeniem ich nieważności w części, poprzez: 

- określenie przez organ stanowiący stawek podatku od środków transportowych w wysokości 

niższej, niż minimalna stawka określona w ustawie, co jest niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
5
.  

  Kolegium stwierdziło, że w art. 10 ust. 1 uopl ustawodawca przekazał organowi 

stanowiącemu kompetencje do określania, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od 

środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania określonych w art. 8 tej ustawy. 

Stawki podatku od środków transportowych określane przez radę gminy w uchwale  

nie mogą być niższe od stawek minimalnych ustalonych w ustawie.  

- ustalenie przez organ stanowiący rocznej stawki podatku od nieruchomości od budowli,  

„w tym od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do 

odprowadzenia i oczyszczania ścieków, będących w posiadaniu producenta wody i odbiorcy 

ścieków – 1% ich wartości”, co wykracza poza dyspozycję art. 5 ust 4 uopl.  

  W ocenie Kolegium, rada dokonując różnicowania stawek podatku od nieruchomości od 

budowli, w cytowany wyżej sposób wprowadziła kryterium przedmiotowo-podmiotowe, 

odnoszące się do podmiotu, w którego posiadaniu znajdują się budowle. Organ stanowiący 

jest uprawniony do różnicowania stawek jedynie dla poszczególnych przedmiotów 

opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności, 
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- określenie przez radę we wzorach formularzy pn.: ”Informacja o nieruchomościach  

i obiektach budowlanych” oraz „Deklaracja na podatek od nieruchomości” przedmiotu 

opodatkowania tj.: „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych” niezgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” uopl.  

  Na mocy art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6
 ustawodawca 

dokonał zmiany brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit „d” uopl na: „związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej". Dokonana 

przez ustawodawcę zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r., 

- ujęcie przez organ stanowiący we wzorach formularzy w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oświadczenia w brzmieniu „Uprzedzony 

o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie 

dane są zgodne z prawdą”, co jest niezgodne z art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym
7
,  

art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym
8
 oraz art. 6 ust. 13 uopl.  

  W ocenie Kolegium, postanowienia Rady dotyczące oświadczenia składanego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego
9
 wykraczają poza zakres kompetencji 

organu stanowiącego j.s.t. do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie 

wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków. W świetle art. 233  

§ 2 i 6 kk warunkiem odpowiedzialności, o której mowa w art. 233 § 1 kk jest, by to przepis 

ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Takiej delegacji nie zawierają przepisy ustaw ujęte w podstawie prawnej uchwały 

j.s.t. tj. uopl, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym,  

- postanowienie organu stanowiącego o wprowadzeniu do formularzy określających wzór 

informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 

zapisu, iż „zgodnie z art. 165 Ordynacji podatkowej wnoszę o wydanie decyzji podatkowej  

w zakresie ustalenia/zmiany/wygaśnięcia zobowiązania podatkowego”, co narusza  

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym
10

, w związku z art. 6a ust. 11 ustawy  

o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym.  

  W ocenie Kolegium postanowienie o umieszczeniu w formularzach wniosków podmiotów 

składających formularze o wszczęcie postępowania podatkowego, na podstawie art. 165 

ustawy Ordynacja podatkowa wykracza poza postanowienia art. 18 ust. 2 pkt usg w zw.  

z art 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym, 

wyznaczających kompetencje rady gminy do określenia w formularzach podatkowych 

danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru  

i poboru podatku, 

- określenie przez radę gminy terminu wypłaty inkasentowi wynagrodzenia, co wykracza 

poza dyspozycję art. 18 ust. 2 pkt 8 usg w zw. z art. 19 pkt 2 uopl.  

  Zdaniem Kolegium, art. 19 pkt 2 uopl daje radzie kompetencje do zarządzenia, na mocy 

uchwały, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. Wymienione przepisy nie przewidują dalej idących kompetencji 

organu stanowiącego. A zatem, brak jest podstaw prawnych dla organu stanowiącego do 

regulowania spraw wykraczających poza przyznane kompetencje. 

 

W stosunku do 2 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (0,5% ogółu uchwał) 

Kolegium wskazało nieistotne naruszenie prawa. Wskazane nieprawidłowości dotyczyły: 
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- określenia przez organ stanowiący we wzorze formularza „Informacja w sprawie podatku od 

nieruchomości” przedmiotu opodatkowania tj. „związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń (…)” niezgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d w zw. z art. 6 ust. 13 

uopl.  

 Kolegium wskazało w przedmiotowej uchwale nieistotne naruszenie prawa, ponieważ  

we wzorze deklaracji na podatek od nieruchomości w/w przedmiot opodatkowania został 

określony przez organ stanowiący w sposób prawidłowy.   

- ustalenia przez radę wysokości średniej ceny skupu żyta w kwintalach, co jest niezgodne  

z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym.  

  Średnią cenę skupu, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, ustala się 

zgodnie z brzmieniem ust. 2 powołanego przepisu na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Jednostką 

miary, do której odnosi się średnia cena skupu w komunikacie jest decytona. A zatem, rada 

ustalając wysokość średniej ceny skupu żyta, w odniesieniu do innej, niż powołana w 

Komunikacie jednostki metrycznej, wykroczyła poza ramy zakresu upoważnienia do 

stanowienia zakresu aktu prawa miejscowego.   

 

Żadna jednostka samorządu terytorialnego nie wniosła skargi do WSA na podjęte 

przez Kolegium rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał podatkowych.  

 

 
Zatwierdziła        Opracowała 

    Alicja Zembaczyńska                                                                            Beata Jamrozik 

 


