
 

 

Uchwała Nr 196/XI/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

z dnia 21 maja 2020. r. 

w sprawie uchwały Nr XXIII/308/2020  Rady Miasta Knurów z dnia  17 kwietnia 2020  r. 

 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących 

przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii 

COVID-19 

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)  w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 

2020 r. w sprawie e przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących 

przedsiębiorcami, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii 

COVID-19 w części dotyczącej § 1 pkt 1 z powodu istotnego naruszenia art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

w związku z art. 51 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900) oraz art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170) poprzez nieuprawnione przedłużenie terminu płatności zaległości podatkowej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXIII/308/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami, ponoszących 

negatywne konsekwencje ekonomiczne związane ze skutkami epidemii COVID-19, wpłynęła do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2020 roku. 

W dniu 4 maja 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że 

przedmiotowa uchwała, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), podlega nadzorowi Izby i uchwałą Nr 190/X/2020 

wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały. Prowadząc postępowanie 

nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. 

Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały. 

Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny. 

W § 1 badanej uchwały Rada Miasta Knurów postanowiła: § 1. Przedłużyć terminy płatności rat podatku 

od nieruchomości, przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo 

przedsiębiorców, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkami 

epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, za m-ce: 

 1) kwiecień 2020 r. - do dnia 30 września 2020 r., 
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 2) maj 2020 r. - do dnia 30 września 2020 r.,  

3) czerwiec 2020 r. - do dnia 30 września 2020 r. 

Zgodnie z art. 15q ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., 

nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

Stosownie do przepisów art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 

osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki 

organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: wpłacać obliczony 

w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15  każdego miesiąca, 

a za styczeń do dnia 31 stycznia.  

W świetle art. 51 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900) zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową 

uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa 

w art. 23a, lub ratę podatku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że zapisem § 1 

pkt 1 uchwały Rada Miasta Knurów, podejmując uchwałę w dniu 17 kwietnia 2020 r. przedłużyła termin raty 

płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, która przypadała w kwietniu 2020 r., Zgodnie z art. art. 6 

ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach Osoby prawne, jednostki organizacyjne 

oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

wpłacać podatek od nieruchomości w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. a zatem w analizowanym 

przypadku termin płatności upłynął przed datą podjęcia uchwały. Rada Miasta nie miała uprawnienia do 

odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości po upływie ustawowego terminu jego płatności. 

Stosownie bowiem do art. 51 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatek 

niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 12 lipca 2017 r. sygn. akt II FSK 1671/16, gdzie stwierdził, „że nie powinna 

budzić żadnej wątpliwości konstatacja, iż odroczenie (a więc wydłużenie) terminu do dokonania określonej 

czynności może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął, bowiem termin, który już 

ekspirował, nie może podlegać jakimkolwiek modyfikacjom, a więc nie może być ani przedłużony, ani 

skrócony”. Jest to pogląd podzielony także w literaturze przedmiotu (L. Etel, Komentarz do art. 48 

Ordynacji podatkowej). 

Reasumując, Rada Miasta Knurów podejmując ww. uchwałę w dniu 17 kwietnia 2020 r. utraciła 

uprawnienie do przedłużenia terminu płatności przypadającego w kwietniu bowiem płatność ta od dnia 

16 kwietnia stała się zaległością.  

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stwierdziło nieważność w części dotyczącej § 1 

pkt 1 badanej uchwały Rady Miasta Knurów. 
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Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od 

dnia jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium  

 

                                                    Daniel Kołodziej 
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