
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 Uchwała nr 22/114/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. 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 sa-

morządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, 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, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 

1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 2 pkt 4 uchwały nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r.  

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części dotyczącej zwolnienia z podatku 

od nieruchomości budowli będących własnością Gminy, użytkowanych przez jej jednostki organi-

zacyjne z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami). 

 

 

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

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

12 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. W § 2 pkt 4 uchwały postanowiono o zwolnieniu z podatku od 

nieruchomości m.in. budowli będących własnością Gminy, użytkowanych przez jej jednostki orga-

nizacyjne (tj. jednostki budżetowe, gospodarstwo pomocnicze). 

W przedmiotowej sprawie, wyjaśnienia złożył Burmistrz Otmuchowa pismem Nr Fn-3110-

I-16/08 z dnia 25 listopada 2008 r. stwierdzając, iż uchwalone w § 2 pkt 4 zwolnienie jest przepi-

sem „na przyszłość obejmujący taką sytuację, w której użytkownikiem budowli związanej z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej będą jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Obecnie 

taka sytuacja na terenie Gminy Otmuchów nie występuje, albowiem jest tylko jedno gospodarstwo 

pomocnicze, które nie posiada w ewidencji żadnej budowli”. W piśmie Nr Fn-3110-I-16/08 z dnia  

1 grudnia 2008 r. wyjaśniono, że „żadna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa, gospodar-

stwo pomocnicze) nie posiada w swojej ewidencji budowli związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, będących własnością gminy”. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
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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, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, 

przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących pro-

cedurę podejmowania 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 wła-

ściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach okre-

ślonych w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją koresponduje dyspozycja art. 7 ust. 3 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych dająca radzie gminy kompetencje do wprowadzenia,  

w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ustawie.  

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podat-

kiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rada Miejska w Otmuchowie określając przedmiot zwolnienia w § 2 pkt 4 uchwały  

nr XXI/154/2008 jako „budowle będące własnością Gminy, użytkowane przez jej jednostki organi-

zacyjne (tj. jednostki budżetowe, gospodarstwo pomocnicze)” nie powiązała w jednoznaczny spo-

sób wskazanych budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej. W świetle treści przepisu  

art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieru-

chomości podlegają natomiast jedynie te budowle lub ich części, które związane są  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te zatem mogą być przedmiotem zwolnienia z opodat-

kowania.  

W tym stanie faktycznym i prawnym określenie przez Radę Miejską w Otmuchowie zwol-

nienia przedmiotowego w szerokim znaczeniu, tj. budowli będących własnością Gminy użytkowa-

nych przez jej jednostki organizacyjne (tj. jednostki budżetowe, gospodarstwo pomocnicze) nie 

znajduje podstaw prawnych w normie kompetencyjnej art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych i stanowi istotne naruszenie tego przepisu w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Jak-

kolwiek z wyjaśnień Burmistrza wynika, iż aktualnie jedyne gospodarstwo pomocnicze gminy nie 

„posiada budowli”, „żadna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocni-

cze) nie posiada w swojej ewidencji budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, będących własnością gminy” i przepis § 2 pkt 4 uchwały jest „przepisem na przyszłość”, fakt 

funkcjonowania w Gminie jednostek budżetowych wskazanych w uchwale nr XIV/102/2008 Rady 

Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmu-

chów, które obecnie lub w przyszłości mogą posiadać budowle nie związane z działalnością gospo-

darczą uniemożliwia konkretyzację przedmiotów zwolnienia jako identyfikowalnego z przedmio-

tami podlegającymi opodatkowaniu. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje  

- na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
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cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia. 

 
         

 

 

Przewodniczący Kolegium 


