
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  27/115/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 listopada 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paź-

dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001r. nr 55, poz. 577;  

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r.  nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591;  

z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214,  

poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

załączników nr 1, 3 i 5 do uchwały nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia  

24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji po-

datkowych - w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności 

karnej z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia odpowiednio art.6a ust.11 ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października  

2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych. 

 

U z a s a d n i e n i e  

W dniu 2 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 października 2007 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w treści której 

określono m.in. wzory informacji w sprawie podatku rolnego (załącznik nr 1), informacji  

w sprawie podatku leśnego (załącznik nr 3) oraz informacji w sprawie podatku od nierucho-

mości (załącznik nr 5).  W powyższych wzorach informacji zawarto oświadczenia w brzmie-

niu: ”uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu karnego oświadczam,  

że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.  

 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 29 listopada 2007 roku, przedstawi-

ciel zawiadomionej prawidłowo Gminy nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie  

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, pod-

stawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa mate-



rialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmo-

wania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 

lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Stosownie  

do treści art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 usta-

wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory 

formularzy informacji odpowiednio o gruntach, o lasach i o nieruchomościach składanych 

przez osoby fizyczne, a  zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru tych podatków. 

W tym stanie należy stwierdzić, iż zapisy zawarte w treści załączników nr 1, nr 3  

oraz nr 5 do uchwały w brzmieniu: ”uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Ko-

deksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” wykraczają 

poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształ-

towania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji nie-

zbędnych do wymiaru i poboru tych podatków i nie mają związku z przedmiotem uregulowań 

zawartych w tej uchwale. Należy wskazać również, że art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąże od-

powiedzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy". Natomiast kwestia odpowiedzialności za składanie 

przez podatnika nieprawdziwych danych w deklaracjach lub oświadczeniach została uregulowana 

w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2007 r.  

nr 111, poz. 765 z późn. zm.).  

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż określenie przez Radę Miejską w Krapkowicach 

wzorów formularzy informacji odpowiednio o gruntach, o lasach i o nieruchomościach skła-

danych przez osoby fizyczne, zawierających zapisy o brzmieniu: ”uprzedzony o odpowie-

dzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są 

zgodne z prawdą” nie znajduje podstaw prawnych w powołanych przez Radę przepisach od-

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

oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i i tym 

samym narusza powołane przepisy. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 

 

 


