
 

 

UCHWAŁA NR 24/1440/2017 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 6 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu 

stwierdza nieważność 

wyrażenia zawartego w pierwszym wierszu części C (Dane dotyczące zwolnień podatkowych 

wynikających z ustaw lub uchwały rady gminy) załącznika nr 1 (pn. ZN-1 – Dane o zwolnieniach 

podatkowych w podatku od nieruchomości) do uchwały Nr XXX/193/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 

17 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr X/65/15 Rady Miejskiej Żerkowa 

z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych, o treści: 

 „…budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie 

kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 

a)  zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym 

lub 

b)  są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który 

równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 

c)  tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm”, 

z powodu jego sprzeczności z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.) 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 28 listopada 2017 r., Rada Miejska Żerkowa, 

powołując się na przepisy art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a 

ust. 11 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym w związku z art. 112, 113 i 120 

ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz art. 212 ust. 1 i art. 213 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne, 

postanowiła o nadaniu od 2018 roku nowego brzmienia dotychczas obowiązującym wzorom formularzy 

podatkowych. 

Na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu, zawiadomiła przedstawicieli Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym 

w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy wyznaczony został na dzień 

6 grudnia 2017 r. 

Rozpoznając sprawę, Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. 
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W załączniku Nr 1 do badanej uchwały, który jest formularzem ZN-1, dotyczącym zwolnień 

podatkowych w podatku od nieruchomości, w pierwszym wierszu kolumny znajdującej się w części C 

formularza w odmienny niż ustawowy sposób określono treść jednego ze zwolnień przedmiotowych. 

Zwolnieniu temu nadano brzmienie, które zawęża jego ustawowy zakres. W przywołanej części załącznika 

Nr 1 zapisano bowiem, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.), od podatku od nieruchomości zwalnia się: 

„budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym 

oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: 

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom 

kolejowym lub 

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który 

równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm”, 

podczas gdy z treści tego przepisu wynika, że od podatku od nieruchomości zwalnia się: „grunty, budynki 

i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, 

która: 

a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub 

b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub 

c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm”. 

Biorąc powyższe pod uwagę, tj. odmienne niż ustawowe, tj. wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, a jednocześnie zawężone określenie treści zwolnienia przedmiotowego 

w podatku od nieruchomości, przywołanego w części C formularza ZN-1, stanowiącego załącznik Nr 1 do 

badanej uchwały, Kolegium Izby stwierdza nieważność wskazanego wyrażenia. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. 

  

 

z up. Aniela Michalec 

Przewodnicząca Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
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