
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 39/168/2011 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w składzie:  

1. Beata Kaczmarek  8. Agnieszka Kamyczek-Maszewska  

2. Ewa Śpionek  9. Grażyna Kos  

3. Iwona Kopczyńska  10. Barbara Polowczyk  

4. Anna Kaźmierczak  11. Małgorzata Michałek  

5. Wojciech Newereńczuk  12. Roman Drozdowski  

6. Paweł Jaśkiewicz  13. Bogdan Łągwa  

7. Bogusław Wenus   

 

     Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2011 roku Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 

7 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, doręczonej Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Łodzi w dniu 17 listopada 2011 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 

oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) Kolegium uchwala, co następuje:  

stwierdza nieważność Uchwały nr X/62/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 7 listopada 2011 roku w 

sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości z powodu naruszenia prawa, tj. art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613, z późn. zm.).  

 

Uzasadnienie  

     Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 17 listopada 2011 roku. W toku 

badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że uchwała ta została podjęta z naruszeniem 

dyspozycji art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

Z przywołanych przepisów wynika uprawnienie dla rady gminy do wprowadzenia, innych niż ustawowe, 

zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.  

     Stosownie do § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 7 listopada 2011 roku w 

sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zwalnia się od podatku od nieruchomości: „przeznaczone na 

realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej”. Z przywołanego postanowienia nie wynika, co miał zamiar zwolnić organ 

stanowiący, a więc czy chodziło o budynki, grunty oraz budowle, zajęte na realizację określonych zadań, czy 

tylko niektóre z tych przedmiotów opodatkowania. Natomiast ustawodawca na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie upoważnił radę gminy do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, 

tym samym brak określenia w sposób precyzyjny zwolnionego przedmiotu oznacza, że wskazana regulacja 

narusza przywołany przepis ustawowy. Tożsama wada dotyczy § 1 ust. 3 Uchwały nr X/62/2011 Rady Gminy 

Grabów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, z którego wynika, że 

„zwalnia się od podatku od środków transportowych służące ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy 

Grabów”. Brak precyzyjnego wskazania, że chodzi w tym przypadku o pojazdy służące ochronie pożarowej, 
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stanowiące przedmiot opodatkowania, oznacza że powyższa regulacja została podjęta z naruszeniem art. 12 ust. 

4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

     Jednocześnie Kolegium Izby pragnie zwrócić uwagę, że Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Grabów 

z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, jako akt prawa miejscowego 

powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym. Natomiast z tytułu 

przedmiotowej uchwały wynikało, że jej zakres przedmiotowy dotyczy zwolnień w podatku od nieruchomości, 

co potwierdza przywołany w podstawie prawnej art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podczas 

gdy postanowienie zawarte w § 1 ust. 3 uchwały dotyczy zwolnień w podatku od środków transportowych.  

     Mając na względzie wskazane w sentencji naruszenie prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi postanowiło stwierdzić nieważność Uchwały w całości.  

     Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.  

 

  

 Przewodniczący Kolegium 

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi: 

Beata Kaczmarek  
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