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UCHWAŁA NR 23.253.2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 18 grudnia 2018 r.
dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka nieważność w § 2 pkt 5 oraz § 3 w zakresie słowa „budowli” uchwały Nr II/17/2018 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z tego podatku, z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Miejskiej Raciąż prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 13 grudnia 2018 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwała Nr
II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych ww. uchwała pozostaje w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
W § 2 pkt 5 badanej uchwały Rada Miejska w Raciążu postanowiła (op. cit.);
„ Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury oraz kultury fizycznej,
sportu i rekreacji z wyłączeniem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą,
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z działalnością oświatową z wyłączeniem
powierzchni zajętych na działalność gospodarczą,
3) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych na
działalność gospodarczą,
4) sieci wodociągowe służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz sieci kanalizacyjne służące zbiorowemu
odprowadzaniu ścieków,
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5) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2067)”.
W § 3 Rada Miejska postanowiła (op. cit.);
„ Zwolnienia, o których mowa w § 2 pkt 1-5 nie dotyczą gruntów, budynków, budowli oraz części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ”.
Wprowadzone w § 2 pkt 5 zwolnienie nieruchomości, w ocenie Kolegium Izby, dotyczy nieruchomości
identyfikowanych z określonymi podatnikami tj. formacjami wymienionymi w ustawie o Policji. Zwolnienie
z opodatkowania przedmiotu identyfikowanego jedynie z określonymi podatnikami wymienionymi w ustawie
o Policji istotnie narusza art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyznający organowi
stanowiącemu prawo do stanowienia jedynie zwolnień przedmiotowych. Zwolnienia, które identyfikują
podmioty o określonych cechach należą do kategorii zwolnień podmiotowych, na wprowadzanie których
ustawa nie zezwala.
Kolegium Izby ponadto wskazuje, że budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości wyłącznie w sytuacji, gdy są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zapis uchwały, zgodnie z którym zwolnienia
nie obejmują budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzi do sytuacji, w której
zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości na mocy badanej uchwały nie będzie mogło być stosowane,
a zapis zawarty w § 3 uchwały w zakresie dotyczącym budowli staje się bezprzedmiotowy.
W ocenie Kolegium Izby, wskazane powyżej naruszenia prawa mają charakter istotny. Zgodnie z dyspozycją
art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru, że uchwała stanowiąca
przedmiot postępowania nadzorczego narusza prawo w sposób istotny, winno skutkować orzeczeniem jej
nieważności w całości albo w części.
W związku z powyższym Kolegium RIO postanowiło stwierdzić nieważność w § 2 pkt 5 oraz § 3 w zakresie
słowa „budowli”, eliminując niezgodne z prawem zapisy z treści badanej uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak
w sentencji.
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