
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr   19/101/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 października 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 pkt 4, 5 i 10 w zw. z zał. nr 4, 5 i 10 uchwały nr XXVII/345/08  Rady Miejskiej w 

Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek 

rolny, leśny i od nieruchomości naruszenie  art. 6 ust. 13 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 

DzU nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

 

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

 

 W dniu 9 października 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVII/345/08  Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, w której 

treści określono m.in. następujące wzory formularzy: 

− (zał. nr 4) deklaracja na podatek od nieruchomości na ... rok od osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek 

organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek 

organizacyjnych Lasów Państwowych, 

− (zał. nr 5)  informacja o nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kluczbork, 

− (zał. nr 10) załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach położonych na 

terenie Gminy Kluczbork.  

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 23 października 2008 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo stawił się podnosząc m.in., iż takie wzory funkcjonują u 

nas od lat, nie otrzymaliśmy sygnału od organu nadzoru ani od nikogo innego że są 

nieprawidłowe. Sprawdziliśmy, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów 

znajduje się wzór który jest identyczny z naszym formularzem.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

W § 1 pkt 4, 5 i 10 w zw. z zał. nr 4, 5 i 10 przedmiotowej uchwały nr XXVII/345/08  Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. określono przedmiot opodatkowania w 

sposób odmienny od określonego brzmieniem dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych identyfikującej powołany zakres jako od budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, co 

należy odnieść do następujących elementów przywołanych załączników: 
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− DN.4.2. pkt 2 załącznika nr 4 wyszczególniającego kategorię przedmiotu opodatkowania 

w brzmieniu budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części 

budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

− IN.4.2.1. załącznika nr 5 oraz IN.D.2.2.1. załącznika nr 10 wyszczególniających literalnie 

przedmiot opodatkowania jako część domu mieszkalnego zajęta na prowadzenie 

działalności gospodarczej.   

W świetle powyższego określenie w treści załącznika nr 4 przedmiotu opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości w sposób zawężający ustawowy zakres z uwagi na pominięcie 

stwierdzenia „od budynków mieszkalnych” oraz odmienne od przyjętego w ustawie 

wyszczególnienie w załącznikach nr 5 i nr 10 jako przedmiotu opodatkowania „części domu 

mieszkalnego” - nieadekwatnego do powoływanego brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „b” cyt. 

ustawy - implikuje stwierdzeniem naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych,  zgodnie z którym rada gminy uchwalając wzory formularzy winna w nich 

zawrzeć dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i 

poboru podatku od nieruchomości. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - 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 


