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UCHWAŁA NR 2.20.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na
terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym 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 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga
oraz zwolnień w tym podatku z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Wilga przysługuje 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
Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku,
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach w dniu
31 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w/w uchwała podlega nadzorowi
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło
i zważyło, co następuje.
W § 5 Rada Gminy postanowiła, że „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.
Z informacji złożonej przez Wójta Gminy Wilga z dnia 3 stycznia 2019 roku (wpływ do tut. Izby w dniu
4 stycznia 2019 r.) wynika, iż badana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w dniu 28 grudnia 2018 roku pod poz. 13165.
W ocenie Kolegium Izby, określenie wejścia w życie badanej uchwały z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło
z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych. Zgodnie z tym przepisem akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
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ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
W ocenie Kolegium Izby uchwała Rady Gminy określająca stawki podatku od nieruchomości na dany rok
podatkowy nie może wejść w życie w trakcie tego roku, tym bardziej nie może wejść w życie z mocą wsteczną.
Uchwała taka powinna być opublikowana w taki sposób i terminie, aby adresaci mogli się zapoznać z jej treścią
przed rokiem podatkowym, zatem jej wejście w życie powinno nastąpić przed rokiem podatkowym oraz
z minimalnym czternastodniowym okresem vacatio legis zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Należy podkreślić, że podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych obejmuje zarówno
sam fakt jej uchwalenia przez radę jak i należytą publikację. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi,
że dany akt normatywny wszedł do porządku i obrotu prawnego.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że zobowiązanie w podatku od nieruchomości jest zobowiązaniem rocznym,
a więc stawki określone w uchwale odnoszą się do całego roku, w którym na podatniku ciąży wynikający
z ustawy obowiązek podatkowy.
Niniejszy obowiązek i możliwość zapoznania się z obowiązującym prawem może zostać zrealizowana przez
podatnika tylko wówczas, gdy prawo to zostanie w sposób należyty opublikowane.
Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 13 czerwca 2014 roku, sygn. akt II FSK 1677/12, jak
również takie stanowisko zawarte jest w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 1995 r.
w sprawie K 1/95 (OTK 1995/1/7).
Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, iż w § 1 ust. 1 pkt 2 Rada Gminy
określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wilga na 2019 rok od
budynków lub ich części:
lit. f) gospodarczych związanych z działkami siedliskowymi – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
lit. g) letniskowych – 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Przedmiot opodatkowania określony przez Radę Gminy w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. f, g badanej uchwały różni się
w sposób istotny od przedmiotu opodatkowania ustalonego przez ustawodawcę i wychodzi poza ramy
dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1445 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2: Rada gminy, w drodze uchwały, określa
wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: od budynków lub
ich części:
a) mieszkalnych (…) - m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (…) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– (…) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – (…) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – (…) od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Zatem, różnicowanie poszczególnych rodzajów opodatkowania wyszczególnionych w treści badanej uchwały
(od budynków lub ich części: gospodarczych związanych z działkami siedliskowymi, letniskowych) wychodzi
poza uprawnienia Rady do określania nowych kategorii opodatkowania, a nie wynikających z ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Kolegium RIO zauważa, że wyszczególnione rodzaje przedmiotów
opodatkowania mogą być zastosowane, ale tylko, jako podkategoria w ramach konkretnego przedmiotu
opodatkowania, w tym przypadku: pozostałych. Przedmiot opodatkowania wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. f, g
badanej uchwały powinien znaleźć się pod kategorią § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e, do czego dopuszcza ustawodawca
przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w art. 5 ust. 1 pkt 3,
poprzez możliwość różnicowania przez Radę Gminy wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium
Bożena Zych

