
UCHWAŁA NR 279/G319/P/12
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

z dnia 22 listopada 2012 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113), art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i art. 
20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 
95,poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M. P. poz. 587) 

– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXV/205/2012 
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 
2013 

• orzeka nieważność § 3 badanej uchwały. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 5 listopada 2012 roku wpłynęła do tutejszej Izby uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej 
w Kępicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013, zaś w dniu 22 
listopada 2012r. była przedmiotem badania tut. Kolegium. 

W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
stwierdziło, że Rada Miejska w Kępicach w § 3 badanej uchwały postanowiła, iż: „Obniża się stawkę 
należnego podatku o 10% w przypadku, jeżeli podatnik dokona wpłaty całości rocznej kwoty podatku przed 
terminem I raty podatku”. W podstawie prawnej badanej uchwały wskazano, między innymi, art. 7 ust. 
3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazujący uprawnienie rad gmin do wprowadzenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości. 

Kolegium tutejszej Izby analizując treść powyższego zapisu orzekło, iż postanowienie Rady Miejskiej 
w Kępicach narusza przepisy art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przywołanym 
przepisem rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości dla 
poszczególnych przedmiotów opodatkowania. 

Rada gminy zobowiązana jest do ustalania stawek podatków i opłat lokalnych na zasadzie wskazania 
właściwej stawki kwotowej w stosunku do określonego przedmiotu opodatkowania. Obniżenie stawki nie 
może być utożsamiane z uprawnieniem do jej ustalenia lub określenia. 

Ponadto obniżenie stawki podatkowej ma charakter ulgi podatkowej, do czego rada gminy nie jest 
upoważniona na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Ponadto w ocenie Kolegium tutejszej Izby uchwała organu stanowiącego winna być jednoznaczna 
i zrozumiała nie tylko dla jej twórców, lecz przede wszystkim dla jej odbiorców, w tym dla podmiotów, na 
które nakłada się obowiązek podatkowy. Konieczne jest zatem określenie stawki podatku w sposób 
precyzyjny. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2012 r.

Poz. 4189



Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za 
pośrednictwem tutejszej Izby. 

 

Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Luiza Budner - Iwanicka
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