
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  6/24/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lutego 2011 r. 
 

 Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

w § 1 uchwały nr IV/14/11  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr 

II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy 

informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od 

nieruchomości w części dotyczącej wyszczególnienia: 

 w treści załącznika nr 1 uchwały „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” 

przedmiotu opodatkowania „Pozostałe ogółem” niezgodnego z zakresem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

„e” ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ujęcia w zakresie danych dotyczących 

prowadzonej działalności gospodarczej - pozycja 48 oraz 50 - odniesień do nieaktualnych 

aktów prawnych, 

 w treści załącznika nr 2 uchwały „Deklaracja na podatek od nieruchomości”  w pozycjach 6 

oraz 8  odniesień do nieaktualnych aktów prawnych oraz zawarcia pouczenia w brzmieniu „W 

wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji 

lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, na podstawie art 308, pkt 2 - Ordynacja podatkowa z 

dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 137, poz. 928 z późn. zmianami) niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z 

późn. zmianami)" 

co jest niezgodne z 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  

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr IV/14/11  Rady Gminy w 

Wilkowie z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 

grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, w której treści określono w § 1 

wzory załączników nr 1 i 2 do uchwały dotyczące odpowiednio zakresów:  

 IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  

 DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości. 

Określając przedmiot formularza IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” 

Rada Gminy w Wilkowie postanowiła o wyszczególnieniu w zakresie danych dotyczących 
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przedmiotu opodatkowania w grupie „Budynki lub ich części” kategorii przedmiotu opodatkowania 

określonej w brzmieniu „Pozostałe”. Ponadto w kolejnych pozycjach formularza 

wyszczególniających dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej Rada Gminy w 

Wilkowie postanowiła o ujęciu w jego treści zakresu informacji w odniesieniu do nakazanej 

identyfikacji w pozycji 48 Klasy  rodzaju działalności (PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 

(DzU nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianami) oraz w pozycji 50  Wielkość przedsiębiorcy – 

podać wg ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 

1178 z późniejszymi zmianami).  

Analogicznie do powyższego określając przedmiot formularza DN-1 „Deklaracja na podatek od 

nieruchomości” Rada Gminy wyszczególniła obowiązek identyfikacji przez podatnika podatku od 

nieruchomości w pozycji 6 Klasy rodzaju działalności (PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 

(DzU nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianami) oraz w pozycji 8  Wielkości przedsiębiorcy 

podanej wg ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 

1178 z późniejszymi zmianami).  

Ponadto w części końcowej formularza DN-1 Rada Gminy w Wilkowie ujęła pouczenie w 

brzmieniu „W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej 

deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, na podstawie art 308, pkt 2 - Ordynacja 

podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 137, poz. 928 z późn. zmianami) niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 

1954 z późn. zmianami)".  

W odniesieniu do powyższego Wójt Gminy Wilków w  wyjaśnieniach z dnia 21.02.2011 r. (sygn. 

FN.030.3.2011) podniósł, iż „w załącznikach do uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy w Wilkowie z 

dnia 4 lutego 2011 r. znalazły się  błędy, które powstały w związku z przyjętymi schematami z lat 

poprzednich dotąd nie modyfikowanymi wzorami informacji o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych (IN - 1.) i deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1)”. W dalszej części 

wyjaśnień Wójt Gminy dokonał identyfikacji nieprawidłowości podnosząc m.in. co następuje: 

1.  Załącznik nr  1 (IN- 1): 

 Przedmiot opodatkowania w pozycji C.2. Budynki lub ich części - jest: „Pozostałe", powinno 

być: „Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego", 

  Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – 

a) w pozycji nr 48 - jest: „Klasa rodzaju działalności (PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - 

(Dz.U. Nr 128, poz. 829 z późniejszymi zmianami), powinno być: „Klasa rodzaju działalności 

(PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)", 

b) w pozycji nr 50 - jest: „Wielkość przedsiębiorcy - podać wg ustawy z dnia 19 listopada 1999 

r.  Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)", 

powinno być: „Wielkość przedsiębiorcy – podać wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)". 

2. Załącznik nr 2 (DN:-1): 

 w pozycji nr 6 - jest: „Klasa rodzaju działalności (PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 października 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - 

(Dz.U. Nr 128, póz. 829 z późniejszymi zmianami), powinno być: „Klasa rodzaju działalności 
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(PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)", 

 w pozycji nr 8 - obecnie jest: „Wielkość przedsiębiorcy - podać wg ustawy z dnia 19 listopada 

1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, póz. 1178 z późniejszymi zmianami)", 

powinno być: „Wielkość przedsiębiorcy - podać wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)”; 

 pouczenie — jest:. „W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających 

z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, na podstawie art 308, pkt 2 - 

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 137, poz. 928 z późn. zmianami) 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 

r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami)", powinno być: „W wypadku nie wpłacenia w 

obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami)". 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 23 lutego 2011 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 

określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1; w 

formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do 

wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. W powołanych ramach sytuować należy zatem 

obowiązek wyszczególnienia danych, które winny znajdować uzasadnienie w aktualnym stanie 

prawnym oraz umożliwiać identyfikację prowadzonej przez podatnika działalności w aspekcie 

niezbędnym do wymiaru i poboru podatku. 

Za niezgodne z powołaną tezą i tym samym naruszające art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych uznać należy określenie w § 1 pkt 1 i 2 uchwały wzorów załączników, w których 

treści zawarto obowiązek wyszczególnienia danych uchylonych aktów prawnych.  

Kolegium wskazuje, iż przywoływane przez Radę Gminy w Wilkowie w treści formularzy 

rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) utraciło moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2004 r., natomiast w 

aktualnym stanie prawnym obowiązującym źródłem prawa normującym powołany zakres jest 

rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r.  

Analogiczny charakter posiadają uwagi dotyczące przyjętego przez Radę Gminy w Wilkowie 

sposobu identyfikacji podatnika związane z obowiązkiem określenia wielkości przedsiębiorcy 

według ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, bowiem powołaną 

ustawę zastąpiły aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, które weszły w życie na zasadach określonych ustawą z dnia 2 lipca 

2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 

Ponownie akcentując, iż przytaczana w treści formularzy podstawa prawna winna odnosić się do 

obowiązującego stanu prawnego Kolegium zauważa, iż w świetle aktualnego brzmienia art. 308 

ustawy Ordynacja podatkowa zawarte w końcowej części formularza DN-1 „Deklaracja na podatek 

od nieruchomości” pouczenie mające znajdować legitymację w pkt 2 powołanej jednostki 
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redakcyjnej art. 308 ustawy Ordynacja podatkowa w aktualnym stanie prawnym jest 

nieuzasadnione.  

Odmienny od wyżej zakreślonych charakter nieprawidłowości posiada określenie przez Radę 

Gminy w Wilkowie w treści załącznika nr 1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych” przedmiotu opodatkowania „Pozostałe ogółem”, tj. niezgodnego z zakresem art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. „e” ustawy o podatkach i opłatach lokalnych literalnie określającego ustawowy 

przedmiot opodatkowania od budynków lub ich części w sposób „ pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego”.  

W ocenie Kolegium określenie przez Radę Gminy w Wilkowie w treści przedmiotowej uchwały nie 

znajdujących uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym danych związanych z podmiotem i 

przedmiotem opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, jak 

również wyszczególnienie przedmiotu opodatkowania w sposób niezgodny z ustawą o podatkach i 

opłatach lokalnych czyni zasadnym wskazanie jako naruszonego art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

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 

 


