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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
WCC/183-ZTOB/386/W/OSZ/2009/MN
PCC/195-ZTOB/386/W/OSZ/2009/MN
W dniu 10 sierpnia 2009r., działając na wniosek
przedsiębiorcy: Dalkia Świebodzin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić posiadane
przez przedsiębiorcę, koncesje na wytwarzanie oraz
przesyłanie i dystrybucję ciepła.
UZASADNIENIE
Decyzjami z dnia 6 października 1998r. Nr WCC/
183/386/U/OT-5/98/RO (zmienioną następnie decyzjami z dnia 4 lipca 2001r. Nr WCC/183A/386/
W/3/2001/BKr., z dnia 27 września 2002r.
Nr WCC/183B/386/ OSZ/W/2002/RN, z dnia 25 września 2003r. Nr WCC/183C/38/W/OSZ/2003/BS, z dnia
13 sierpnia 2004r. Nr WCC/183D/386/W/OSZ/2004/
BS, z dnia 26 stycznia 2006r. Nr WCC/183E/386/
W/OSZ/2006/EŻ, z dnia 18 października 2006r.
Nr WCC/183F/386/W/OSZ/2006/BS, z dnia 31 października 2007r. Nr WCC/183-ZTO/386/W/OSZ/2007/
RN oraz z dnia 18 czerwca 2008r. Nr WCC/183ZTOA/386/W/OSZ/2008/EŻ) a także Nr PCC/195/
386/U/OT-5/98/RO (zmienioną następującymi decyzjami z dnia 4 lipca 2001r. Nr PCC/183A/386/W/
3/2001/BK, decyzją z dnia 31 października 2007r.
Nr PCC/195-ZTO/386/W/OSZ/2007/RN oraz z dnia
18 czerwca 2008r. Nr PCC/195-ZTOA/386/W/OSZ/
2008/EŻ) udzielono przedsiębiorcy: Zakład Energetyki
Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świebodzinie, koncesji na wytwarzanie
ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres
do dnia 15 października 2018r.

10 lipca 2009r., Koncesjonariusz wniósł o zmiany
posiadanych koncesji w związku z przejęciem w trybie połączenia, majątku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego „CIEPŁOWNIA”
Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie (zwanej dalej
„PPHU CIEPŁOWNIA”), co skutkuje zmianą przedmiotu i zakresu działalności ciepłowniczej oraz wystąpił o dokonanie w koncesjach zmiany firmy
przedsiębiorstwa z „Zakład Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Świebodzinie na „Dalkia Świebodzin
Sp. z o.o.”.
Przejęcie przez Koncesjonariusza - Przedsiębiorstwa
energetycznego PPHU CIEPŁOWNIA nastąpiło
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6
Kodeksu spółek handlowych. Natomiast zmiana
dotychczasowej firmy przedsiębiorstwa energetycznego, ma na celu budowę wizerunku opartego
o identyfikację z przedsiębiorstwami Grupy Dalkia
w Polsce.
Powyższe wnioski o zmiany koncesji, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, uznał za uzasadnione, a także
należycie udowodnione, działając w trybie art. 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zmienił swoje decyzje z dnia
6 października 1998r. Nr WCC/183/386/U/OT-5/98/RO
i Nr PCC/195/386/U/OT-5/98/RO w sposób zgodny
z wolą Koncesjonariusza.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Pismami, odpowiednio z dnia 22 kwietnia 2009r.,
które zostało złożone w dniu 27 kwietnia 2009r. oraz
z dnia 7 lipca 2009r., które zostało złożone w dniu
Główny Specjalista
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-35(4)/2009/374/VI/AB
z dnia 14 sierpnia 2009r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539)
w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52 poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586)
po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach, w sprawie
zmiany terminu obowiązywania VI taryfy dla ciepła
(pismo z dnia 7 sierpnia 2009r., znak: 105/WD/
DT/2008), zatwierdzonej decyzją z dnia 17 lipca
2008r. Nr OSZ-4210-25(7)/2008/374/VI/BS, a następnie zmienionej decyzją z dnia 21 stycznia 2009r.
Nr OSZ-4210-2(3)/2009/374/VI/BS
postanawiam
przedłużyć okres obowiązywania taryfy dla ciepła do
dnia 31 lipca 2010r.
UZASADNIENIE
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą
w Słubicach, zwany dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadający koncesje udzielone przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej
Prezesem URE) w dniu 5 listopada 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/557/374/U/1/98/MJ (zmienioną
decyzjami z dnia 2 grudnia 2004r. Nr WCC/557A/
374/OSZ/W/2004/RN, z dnia 13 czerwca 2006r.
Nr WCC/ 557B/374/OSZ/W/2006/RN i z dnia 30 lipca
2007r. Nr WCC/557–ZTO/374/W/OSZ/2007/JC) oraz
na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/583/
374/U/1/98/MJ (zmienioną decyzjami z dnia 20 lutego 2001r. Nr PCC/583A/374/W/3/2001/MJ i z dnia
30 lipca 2007r. Nr PCC/583–ZTO/374/W/OSZ/
2007/JC), w dniu 17 lipca 2008r. decyzją Nr OSZ4210-25(7)/2008/374/VI/BS uzyskał zatwierdzenie
taryfy dla ciepła, z terminem jej obowiązywania do
dnia 31 sierpnia 2009r. Powyższa decyzja została
zmieniona decyzją z dnia 21 stycznia 2009r. Nr OSZ4210-2(3)/2009/374/VI/BS w zakresie stosowanych
cen i stawek opłat.
Przedsiębiorstwo energetyczne w piśmie z dnia
7 sierpnia 2009r. znak: 105/WD/DT/2009 złożyło
wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 sierpnia
2009r. znak: 106/DT/WD/2009, o przedłużenie okresu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła do

dnia 31 lipca 2010r.
Swój wniosek Przedsiębiorstwo energetyczne umotywowało faktem, iż w roku bieżącym odbiorcy ciepła już ponieśli wyższe opłaty za ciepło, w związku
ze wspomnianą zmianą taryfy dokonaną w dniu
21 stycznia 2009r. Przedsiębiorstwo energetyczne
ma także świadomość, iż opracowanie i zatwierdzenie nowej VII taryfy dla ciepła skutkowałoby kolejną
podwyżką. Dlatego też biorąc pod uwagę interes
odbiorców Przedsiębiorstwo energetyczne zdecydowało o pozostawieniu cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie i wystąpiło o przedłużenie
obowiązującej taryfy dla ciepła.
Biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE uznał, że
istnieje podstawa do przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia 31 lipca
2010r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego.
Należy także zaznaczyć, iż przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek
opłat w tym okresie.
Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek
o częściową zmianę taryfy dla ciepła skorzystało
z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.
Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie
sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony. W niniejszej sprawie spełnione zostały
wszystkie wymienione powyżej przesłanki umożliwiające zmianę taryfy dla ciepła, w zakresie wyżej
opisanym.
Mając powyższe na względzie uznałem, że dokonanie wnioskowanej zmiany jest zasadne.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma proce-
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sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Poz. 1288, 1289
z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o zmianie decyzji, w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła,
zostanie skierowana do ogłoszenia, na koszt
Przedsiębiorstwa energetycznego, w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Odwołanie należy przesłać na adres Północno
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
- ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku
12 8 7
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 876/08
z dnia 27 listopada 2008r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Dariusz Skupień
Sędziowie -

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędzia WSA Krystyna Skowrońska
- Pastuszko (spr.)

Protokolant siecka

Asystent sędziego Aleksandra Ko-

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada
2008r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów
i opłaty targowej na rok 2008
stwierdza nieważność § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarżył do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uchwałę Nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r.
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów
i opłaty targowej na rok 2008 (Dz. Urz. Woj. Ziel.
Nr 119, poz. 1584) w części obejmującej § 2 ust. 2 tej
uchwały. Zarzut dotyczył rażącego naruszenie prawa
- art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) przez ustanowienie w § 2 ust. 2
skarżonej uchwały ulgi w wysokości 37% w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości
z tytułu posiadania budynków lub ich części dla

emerytów i rencistów, dla których emerytura lub
renta stanowi jedyne źródło utrzymania, pomimo
braku kompetencji do stosowania ulg podatkowych
oraz do ustanawiania zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym.
W związku z powyższym, na podstawie art. 147 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej P.p.s.a.), Prokurator
wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej
uchwały w części dotyczącej § 2 ust. 2.
W uzasadnieniu podał, że jako podstawę prawną
uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 pkt 1, 2, 3, 4, art. 18a ust. 1
i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Skarżący wskazał,
że w § 2 ust. 1 uchwały postanowiono, iż zwalnia się
z podatku od nieruchomości: 1) grunty wraz z budynkami będące własnością Gminy Czerwieńsk,
przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy oraz działalność jednostek ochrony
przeciwpożarowej; 2) nieruchomości lub ich części
stanowiące własność Gminy Czerwieńsk, które nie
zostały oddane w zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę bądź nie są użytkowane bezumownie lub z innego tytułu prawnego; 3) basen kąpielowy w Czerwieńsku; 4) grunty zajęte na place zabaw; 5) grunty
zajęte na boiska sportowe; 6) grunty zajęte na zieleńce komunalne; 7) grunty zajęte na cmentarze oraz
kaplice posadowione na tych gruntach; 8) grunty
i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Natomiast w § 2 ust. 2 uchwały Rada Miejska
w Czerwieńsku postanowiła, że „Zwalnia się w wy-
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sokości 37% z podatku od pozostałych budynków
lub ich części zajmowanych przez emerytów i rencistów, dla których emerytura lub renta stanowi jedyne źródło utrzymania”. Według Prokuratora analiza
cyt. § 2 ust. 2 uchwały pozwala na stwierdzenie, że
rażąco zostały naruszone przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, jak też art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez ustanowienie wymienionej powyżej ulgi pomimo braku
kompetencji do stosowania ulg podatkowych oraz
do zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym.
Zdaniem skarżącego w polskim systemie prawnym
nie występuje w konstrukcji podatku częściowe
zwolnienie z niego. Przepisy prawa, w szczególności
art. 217 Konstytucji, odróżniają zwolnienie podatkowe od ulgi podatkowej. Jak wskazywał Prokurator, zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu
podmiotowego danego podatku pewnej kategorii
podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii
sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie
przedmiotowe), podczas gdy ulga w podatku sprowadza się do zmniejszenia rozmiarów podstawy
opodatkowania, stawki podatkowej, czy też kwoty
podatku, przybierając postać odliczeń od podstawy
opodatkowania, obniżek stawek podatkowych lub
odliczeń od kwoty podatku. Brak jest przy tym podstaw do utożsamiania ze sobą pojęć ulgi
i zwolnienia podatkowego.
Prokurator twierdził, że rozwiązanie ukształtowane
w przepisie § 2 ust. 2 skarżonej uchwały odpowiada
pojęciu ulgi, rozumianej jako korekta podstawy,
stawki lub kwoty podatku, czyli ilościowych (kwantytatywnych) elementów konstrukcji podatku - nie jest
w takim razie rodzajem zwolnienia podatkowego.
Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że w zakwestionowanej uchwale ulga podatkowa dla wskazanej
w § 2 ust. 2 kategorii posiadaczy nieruchomości nazwana została „zwolnieniem”, gdyż nie nazwa instytucji prawnej lecz jej treść decyduje o zaliczeniu jej
do kategorii zwolnień bądź ulg. Z rozróżnienia pojęć
„ulga” oraz „zwolnienie” zdaniem skarżącego wynika, że rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym
przepisie ustawowym użyte jest pojęcie ulgi.
Prokurator twierdził ponadto, że uprawnienie do
stanowienia zwolnień podatkowych wynikające
z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy całkowitego zwolnienia z podatku,
a nie zwolnień częściowych, jak to zostało zawarte
w § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Na poparcie swojego stanowiska skarżący wskazał
szereg orzeczeń sądów administracyjnych, jak też
powołał się na rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych.
Skarżący wyraził przy tym pogląd, że nawet przy
przyjęciu dopuszczalności konstrukcji „częściowego
zwolnienia” z podatku od nieruchomości, cyt. przepis § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku
także musiałby być uznany za ustanowiony z naruszeniem regulacji prawnych rangi ustawowej.

Poz. 1289

Udzielenie ulgi podatkowej, czy też „zwolnienia
w wysokości 37% z podatku” emerytom i rencistom,
dla których emerytura lub renta stanowi jedyne źródło utrzymania, w ocenie Prokuratora stanowi klasyczny przykład przywileju podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, gdyż
obejmuje swoim zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, jaką jest posiadanie budynków lub ich części,
a jednocześnie fakt zwolnienia ściśle łączy z cechami
indywidualnymi podatnika niezwiązanymi zupełnie
z przedmiotem opodatkowania, takimi jak jego zdolność do pracy i źródło utrzymania. Zwolnienie to ma
zatem w istocie charakter podmiotowy, gdyż uchwałodawca w sposób wyraźny określił podmiot, do
którego jest adresowane zwolnienie - osoby utrzymujące się wyłącznie z renty lub emerytury.
W związku z powyższym Prokurator wyraził pogląd,
że skoro z trzech grup podatników podatku od nieruchomości, wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy
o podatkach i oplach lokalnych (osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki organizacyjne) „zwolnienie” dotyczy tylko części jednej grupy - osób fizycznych, dla których jedynym źródłem utrzymania jest
renta lub emerytura - to nie może ulegać wątpliwości, że takie zwolnienie ma charakter podmiotowy.
Skoro zatem żaden przepis prawa nie przyznaje
gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień
o charakterze podmiotowym, a przepis art. 217 Konstytucji w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega, iż
zwolnienia takie mogą być ustanawiane wyłącznie
w drodze ustawy to uznać należy, iż rada gminy nie
posiada również kompetencji do wprowadzania do
systemu prawa podatkowego zwolnień o charakterze mieszanym. Ustanowienie przez radę gminy
tego rodzaju zwolnień, zdaniem skarżącego, musi
być uznane z stanowiące oczywistą i rażącą obrazę
prawa.
Reasumując, Prokurator żądał stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały jako rażąco
naruszającego art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
Występująca w imieniu Rady Miejskiej w Czerwieńsku pełnomocnik, w odpowiedzi na skargę wniosła
o jej oddalenie, jak również zgłosiła wniosek alternatywny o orzeczenie niezgodności z prawem zakwestionowanego § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały. Organ
uchwałodawczy gminy nie podzielając stanowiska
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze, że zaskarżoną uchwałą dokonano, niezgodnego z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zwolnienia,
które faktycznie jest ulgą w zobowiązaniu podatkowym, twierdził, że ustawodawca nie zakazuje wprowadzenia zwolnienia zarówno całkowitego, jak też
częściowego. Według strony przeciwnej zwolnienie
częściowe jest po prostu zwolnieniem ułamkowym
lub procentowym od podatku od nieruchomości.
Nie jest więc wykluczone częściowe zwolnienie
w tym podatku, gdyż nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy zwolnieniem częściowym a ulgą podatkową.
Jako ratio legis uchwalenia kwestionowanego § 2
ust. 2 zaskarżonej uchwały pełnomocnik podała
„ochronę najsłabszej grupy podatkowej w Gminie
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Czerwieńsk” oraz nienarażanie członków tej grupy
na składanie „upokarzających wniosków” do Burmistrza Czerwieńska o umorzenie podatku od nieruchomości, którymi są „składziki na opał”. Strona
wskazała przy tym, że zwolnienia zawarte w art. 7
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie
mają wyłącznie przedmiotowego charakteru, lecz
również charakter przedmiotowo - podmiotowy.
W świetle tego organ gminy uważa, iż zwolnienia od
podatku od nieruchomości, częściowe lub całkowite,
zastosowane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy podatkowej mogą
mieć charakter przedmiotowo - podmiotowy. Zwolnienia te nie mogą jedynie wprowadzać różnicy
między podmiotami pozostającymi w takiej samej
sytuacji faktycznej i prawnej, jednych uprzywilejowując, a innych dyskryminując. Podejmując uchwałę w obowiązującym kształcie Rada Miejska w Czerwieńsku miała na uwadze sytuację ekonomiczną
całej społeczności gminnej, pobierającej świadczenia rentowo - emerytalne, stanowiące jedyne źródło
ich utrzymania. Jak wskazywała strona przeciwna,
w przypadku przyznania racji Prokuratorowi, efekt
ekonomiczny i odbiór społeczny uznania § 2 ust. 2
zaskarżonej uchwały za nieważny byłby niewspółmierny do podstawowej zasady zaufania obywateli
do stanowionego prawa. W końcu wskazała też, że
przedmiotowa uchwała nie była kwestionowana
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej
Górze (organ nadzoru), ani też przez Wojewodę Lubuskiego przy okazji skierowania jej do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Z powyższych względów społecznych oraz
ekonomicznych, gdyby Sąd nie uznał zarzutów skargi Prokuratora za bezzasadne, uzasadniony jest,
zdaniem strony przeciwnej, wniosek o orzeczeniu
tylko o niezgodności z prawem kwestionowanego
2 ust. 2 uchwały podatkowej Gminy Czerwieńsk
z dnia 30 października 2007r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na wstępie należy zauważyć, że w myśl art. 1 § 1 i 2
ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.),
sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kryterium tej kontroli jest legalność zaskarżonego aktu, tzn. jego zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Akt pochodzący od
organu administracji publicznej jest zgodny z prawem, jeżeli jest zgodny z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada
zgodność z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarżonego aktu. Nadto, stosownie do przepisu art. 3 § 1 P.p.s.a., sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej
stosują środki określone ustawą, w szczególności
przepisami art. 145 do art. 150 cyt. ustawy.
Z art. 168 Konstytucji wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów. W odniesieniu do
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gminy wskazać należy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązującego na obszarze gminy,
przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie uchwał gminnych
w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera
art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Pierwszy z wymienionych przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje
radzie gminy do określenia przez nią, w drodze
uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż
określone w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Jak z powyższego wynika ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych dozwala radzie
gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości
jedynie na uchwalenie zwolnień o charakterze
przedmiotowym. Treść upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
W punkcie wyjścia należy też zaznaczyć, że podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie może
pominąć nie tylko wskazanych wyżej przepisów
ustawowych, ale także przepisów Konstytucji RP.
I tak, art. 84 Konstytucji określa, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,
co odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Jak słusznie zatem wskazał skarżący, Rada Miejska w Czerwieńsku nie miała kompetencji do wprowadzenia
zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o czym była mowa wyżej, dopuszcza możliwość wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości jedynie o charakterze
przedmiotowym. Należy przy tym zgodzić się z Prokuratorem Okręgowym, iż wprowadzone w § 2 ust. 2
zaskarżonej uchwały zwolnienie ma inny charakter,
to znaczy jest zwolnieniem podmiotowych. Nie ma
wątpliwości, iż zwolnienie podatkowe o charakterze
podmiotowym to takie, które wyłącza obowiązki
podatkowe ze względu na kryterium podmiotowe,
tj. dotyczy pewnej kategorii podmiotów spośród
podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to
wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej
kategorii stanów faktycznych i prawnych.
Zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone
w § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r., adre-
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sowane jest do zajmujących pozostałe budynki lub
ich części emerytów i rencistów, dla których emerytura lub renta stanowi jedyne źródło utrzymania.
Wprawdzie w gramatycznym ujęciu jest to „zwolnienie w wysokości 37% z podatku od pozostałych
budynków lub ich części”, ale taka konstrukcja językowa nie powoduje, iż wprowadzone zwolnienie
można traktować jako zwolnienie o charakterze tylko
przedmiotowym. Zwolnieniem z podatku nie zostały
bowiem objęte wszystkie pozostałe budynki lub ich
części, lecz tylko te, które są zajmowane przez emerytów lub rencistów utrzymujących się wyłącznie
z emerytury bądź renty. Słusznie zatem skarżący
twierdził, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia
z przywilejem podatkowym o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na
pierwszy plan elementów przedmiotowych, decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia pozostałych budynków lub ich części został połączony ściśle z cechami indywidualnymi podatnika takimi jak jego
zdolność do pracy i źródło utrzymania. Kryterium
podmiotowe jest niewątpliwie decydujące w tak
określonym zwolnieniu. W ocenie Sądu, § 2 ust. 2
zaskarżonej uchwały jest wskazaniem pewnej kategorii podatników, niezależnie od tego, jak liczny jest
zbiór podmiotów wchodzących do danej kategorii
(grupy), a zatem występuje sprzeczność z treścią
art. 217 Konstytucji, polegająca na tym, iż przewidziane w § 2 ust. 2 zwolnienie podatkowe ma przede
wszystkim charakter podmiotowy.
Nie ma przy tym racji pełnomocnik organu gminy
argumentując, że i zwolnienia zawarte w art. 7 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mają
charakteru wyłącznie przedmiotowego, a mają one
również charakter przedmiotowo - podmiotowy.
W powyższej kwestii należy wskazać, że po pierwsze
w świetle art. 217 Konstytucji tylko w przepisach
rangi ustawowej, a więc nie w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego, jest możliwe określenie kategorii podmiotów zwolnionych od podatków, a po drugie - w treści upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest mowa wyłącznie o zwolnieniach przedmiotowych, co jest zgodne właśnie z art. 217 Konstytucji. W tej sytuacji należy przyjąć, iż kwestionowany
przepis § 2 ust. 2 uchwały narusza art. 217 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Również odnośnie zarzutu skargi o rażącym naruszeniu prawa przez ustanowienie w § 2 ust. 2 skarżonej uchwały ulgi w wysokości 37% w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości
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z tytułu zajmowania budynków pozostałych lub ich
części przez emerytów lub rencistów, dla których
emerytura lub renta stanowi jedyne źródło utrzymania, trzeba zgodzić się z twierdzeniem skarżącego
Prokuratora, iż terminów „ulga” i „zwolnienie” nie
można utożsamiać w sensie prawnym. W ocenie
Sądu Rada Miejska w Czerwieńsku dokonała takiego
niedopuszczalnego zrównania pojęć, wprowadzając
w § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały, dla emerytów
i rencistów, dla których świadczenie zabezpieczenia
społecznego jest jedynym źródłem utrzymania, ulgę
polegającą na obniżeniu o 37% należnego od nich
podatku. W swojej skardze Prokurator słusznie
wskazał, że nie nazwa instytucji, lecz jej treść decyduje o zaliczeniu do kategorii zwolnień bądź ulg.
Bezspornym jest, iż na gruncie art. 217 Konstytucji
odróżnia się instytucję zwolnienia od ulgi. Jako ulgę
przyjmuje się zmniejszenie rozmiarów podstawy
opodatkowania, stawki podatkowej czy też kwoty
podatku, a ten ostatni przypadek niewątpliwie występuje w rozpoznawanej sprawie.
W związku z powyższym na pełną aprobatę zasługuje pogląd wyrażony przez skarżącego, iż rada gminy
jest uprawniona do wprowadzania ulg, gdy w danym przepisie ustawowym użyte jest słowo ulga.
Sprzeczność z prawem zaskarżonego § 2 ust. 2
uchwały polega więc na tym, iż mimo nieprzyznania
radzie gminy w przepisach ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych kompetencji do wprowadzania
jakichkolwiek ulg, Rada Miejska w Czerwieńsku
uchwaliła dla emerytów i rencistów, utrzymujących
się wyłącznie z emerytury lub renty ulgę podatkową
w postaci obniżenia podatku o 37% (za budynki pozostałe lub ich części). Uchwalając powyższy przywilej jako zwolnienie częściowe organ gminy również
postąpił niezgodnie z prawem, bowiem nadał temu
zwolnieniu przede wszystkim charakter podmiotowy, związany z cechami podatnika, tj. jego statusem
wynikającym ze zdolności do pracy, jak również
źródłem utrzymania.
Reasumując Sąd stwierdza, że postanowienie § 2
ust. 2 zaskarżonej uchwały jest sprzeczne z art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.). W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest nieważna. Nieważność tę
powoduje każde istotne naruszenie prawa przez
organ gminy. Z uwagi na wskazane powyżej istotne
wady części zaskarżonej uchwały (§ 2 ust. 2), mające
cechy rażącego naruszenia prawa, należało zatem
orzec o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady
Miejskiej w Czerwieńsku w zaskarżonej części.
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Dodatkowo należy wskazać, że nie było żadnych
podstaw do wydania w niniejszej sprawie orzeczenia o niezgodności z prawem zakwestionowanego
§ 2 ust. 2 uchwały, o co wnioskowała pełnomocnik
Rady Miejskiej w Czerwieńsku w odpowiedzi na
skargę. Zgodnie bowiem z art. 147 § 1 P.p.s.a. jedynie w przypadku, gdy przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie nieważności uchwały, sąd uwzględniając skargę stwierdza, że uchwała wydana została
z naruszeniem prawa. Wyłączenie takie w sprawie
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niniejszej jednak nie zachodziło. Żadnego natomiast
znaczenia w procesie kontroli sądowoadministracyjnej uchwały organu gminy, a zatem i żadnego
wpływu na rodzaj orzeczenia nie mogły mieć względy społeczne i ekonomiczne, na które powoływano
się w wymienionym piśmie procesowym strony
przeciwnej.
Z powyższych powodów Sąd uwzględnił skargę
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 2/09
z dnia 10 lutego 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Jacek Niedzielski
(spr.)
Sędziowie -

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk
Asesor WSA Alina Rzepecka

Protokolant

-

Asystent
Kosiecka

sędziego

Aleksandra

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na Uchwałę Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 grudnia 2007r. Nr XIII/91/07 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości
stwierdza nieważność § 1 i § 2 Uchwały Rady Gminy
w Siedlisku z dnia 28 grudnia 2007r. Nr XIII/91/07
w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze działając na
podstawie art. 3 § 2 pkt 5, art. 50 § 1 i art. 53 § 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270), zwaną dalej P.p.s.a. oraz art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2002r. Nr 2 i poz. 206 ze zm.) zaskarżył do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę
Rady Gminy w Siedlisku dnia 28 grudnia 2007r.
Nr XIII/91/07 w sprawie zwolnienia w podatku od
nieruchomości w części obejmującej §§ 1 i 2
w/w uchwały.
Zaskarżonej uchwale zarzucono rażące naruszenie
prawa - art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) poprzez ustanowienie w §§ 1 i 2 w/w uchwały ulgi w wysokości
50% w zobowiązaniu podatkowym z tytułu własności nieruchomości określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (to jest pozostałych budynków
lub ich części) dla osób, które na dzień 1 stycznia
2008r. ukończyły 70 rok życia, pomimo braku po
stronie rady gminy kompetencji do stosowania ulg
podatkowych oraz do ustanawiania zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym.
Wskazując na powyższe zarzuty wniesiono na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Siedlisku dnia 28 grudnia 2007r. Nr XHI/91/07 w sprawie zwolnienia w podatku z nieruchomości w części - to jest § 1 i § 2
w/w uchwały.
Uzasadniając swoje stanowisko Prokurator Okręgowy wskazał, że w dniu 28 grudnia 2007r. Rada Gminy w Siedlisku przyjęła uchwałę Nr XIII/91/07
w sprawie zwolnienia w podatku z nieruchomości.
Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
8 stycznia 2008r. Nr 4, poz. 123.
Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazano
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W § 1 uchwały stwierdzono, iż zwalnia się z podatku
od nieruchomości obiekty wymienione w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. e o podatkach i opłatach lokalnych
- tj. pozostałe budynki lub ich części, których właściciele na dzień 1 stycznia 2008r. ukończyli 70 rok życia, zaś w § 2 postanowiono, że wysokość zwolnie-
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nia wynosi 50% powierzchni użytkowej nieruchomości wymienionych w § 1.
Wskazano, że analiza przytoczonych powyżej przepisów uchwały pozwala na stwierdzenie, że rażąco
naruszają one przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez ustanowienie ulgi
w wysokości 50% w zobowiązaniu podatkowym
w podatku od nieruchomości dla osób, które na
dzień 1 stycznia 2008r. ukończyły 70 rok życia, pomimo braku kompetencji do stosowania ulg podatkowych oraz do zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym.
Podkreślono, iż zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych
danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
Jednocześnie zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 tej samej ustawy, radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawach.
Regulacje rangi ustawowej określające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu podatku od
nieruchomości zawiera ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa powyższa w 7 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia zakwestionowanej uchwały
stanowiła, iż rada gminy, w drodze uchwały, może
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Podkreślono, że w doktrynie prawa podatkowego
przyjmuje się, iż zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej
kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub
wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej
kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe), podczas gdy ulga w podatku
sprowadza się do zmniejszenia rozmiarów podstawy
opodatkowania, stawki podatkowej, czy też kwoty
podatku, przybierając postać odliczeń od podstawy
opodatkowania, obniżek stawek podatkowych lub
odliczeń od kwoty podatku.
Brak jest przy tym podstaw do utożsamiania ze sobą
pojęć ulgi i zwolnienia podatkowego. Są to pojęcia
rozłączne, a różnicę między nimi wyeksponował
m. in. W. Nykiel, stwierdzając, że zwolnienie oznacza
„definitywne wyłączenie określonych przepisami
podmiotów lub przedmiotów spod opodatkowania,
podczas gdy ulgi oznaczają zmniejszenie rozmiarów
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uiszczanego podatku”. W tym sensie ulga stanowi
- zdaniem autora - „swoistą korektę podstawy,
stawki lub kwoty podatku, czyli ilościowych (kwantytatywnych) elementów konstrukcji podatku”. Zwolnienie nie jest też „krańcowym przypadkiem ulgi”
(W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej
podatku, Warszawa 2002, s. 29).
Rozróżnienie tych dwóch pojęć, to jest zwolnienia
podatkowego i ulgi podatkowej, prowadzi do
stwierdzenia, że rada gminy jest uprawniona do
wprowadzenia ulg podatkowych tylko wówczas, gdy
w danym przepisie ustawowym użyte jest pojecie
ulgi.
Przedstawionej powyżej definicji ulgi odpowiada
rozwiązanie ukształtowane w przepisie § 1 i 2
uchwały Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 grudnia
2007r., a co za tym idzie nie może ono być uznane za
rodzaj zwolnienia podatkowego.
Dla powyższej oceny nie ma znaczenia okoliczność,
iż w zakwestionowanej uchwale ulga podatkowa dla
wskazanej powyżej kategorii właścicieli nieruchomości nazwana została „zwolnieniem”, gdyż nie
nazwa instytucji prawnej lecz jej treść decyduje
o zaliczeniu jej do kategorii zwolnień bądź ulg.
Należy bowiem uznać, iż ustalenie zobowiązania
podatkowego w podatku od nieruchomości jedynie
od 50% powierzchni użytkowej nieruchomości będących przedmiotem opodatkowania stanowi ulgę,
której rada gminy nie może wprowadzać, gdyż nie
posiada w tym przedmiocie stosownego umocowania wynikającego z ustawy.
Uprawnienie do stanowienia zwolnień podatkowych
wynikające z art. 7 ust. 3 o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy bowiem całkowitego zwolnienia
z podatku, a nie zwolnień częściowych, jak to zostało
ustanowione w zaskarżonej uchwale.
Podkreślono, że udzielanie ulg podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości jest prawnie
dopuszczalne, lecz uprawnienie to zgodnie z art. 67a
§ 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji organu podatkowego
działającego w indywidualnej sprawie, którym zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
Z tej przyczyny ustanowienie przez Radę Gminy
Siedlisko generalnej ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości w wysokości
odpowiadającej podatkowi należnemu od 50% powierzchni obiektów wymienionych w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
jest sprzeczne ze wskazanym przepisami tejże ustawy.
Wskazano, że takie stanowisko wyrażane zarówno
w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym
w szczególności w wyrokach: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia
2007r. sygn. II FSK 1238/06 (publ. System Informacji
Prawnej Lex Nr 321333), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie z dnia 26 października
2006r. sygn. I SA/Go 2324/05 (publ. w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), Woje-
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wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 maja 2004r. sygn. I SA/Po 153/04 (publ.
System Informacji Prawnej Lex Nr 122056), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 czerwca 2005r. I SA/G1 583/05 (niepublikowane), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2004 sygn. SA/Rz
128/03 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych), Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku
z dnia 14 sierpnia 2002 sygn. SA/Gd 348/02 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 8 lutego 2000r. sygn. III SA
986/99 (niepublikowane) jak i orzecznictwie organów
nadzoru nad samorządem gminnym, w tym na
przykład w uchwałach Regionalnej Izba Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 2007r.
Nr 81/07 (publ. System Informacji Prawnej Lex
Nr 276689) i Regionalnej Izba Obrachunkowej
w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2006r.
Nr 126/XXVII/06 (publ. System Informacji Prawnej
Lex Nr 417367).
Podniesiono również, iż nawet przy przyjęciu dopuszczalności konstrukcji „częściowego zwolnienia”
z podatku od nieruchomości zakwestionowany
przepis § 1 uchwały Rady Gminy w Siedlisku z dnia
Nr XIII/91/07 także musiałby być uznany za ustanowiony z naruszeniem regulacji prawnych rangi
ustawowej.
Udzielenie osobom, które na dzień 1 stycznia 2008r.
ukończyły 70 rok życia ulgi podatkowej - czy też
„zwolnienia z zobowiązania podatkowego od
50% powierzchni nieruchomości” stanowi bowiem
klasyczny przykład przywileju podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym.
Obejmuje ono swoim zasięgiem pewną ogólnie
określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, a jednocześnie fakt zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika nie związanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania - to
jest jego wiekiem.
Zwolnienie to ma zatem, niezależnie od redakcyjnej
formy jego sformułowania wysuwającej na pierwszy
plan elementy przedmiotowe w istocie charakter
mieszany podmiotowo - przedmiotowy, gdyż
w zwolnieniu uchwałodawca w sposób wyraźny
określił podmiot, do którego jest adresowane zwolnienie - to jest osoby które na dzień 1 stycznia 2008r.
ukończyły 70 rok życia.
Zauważyć bowiem trzeba, iż skoro z trzech grup
podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne) „zwolnienie” dotyczy tylko części
jednej grupy - osób fizycznych, w określonym wieku
- to nie może ulegać żadnej wątpliwości, że ma ono
przede wszystkim charakter podmiotowy.
Wskazano, iż w sferze stanowienia prawa, w tym
w szczególności dotyczącego zobowiązań publicznoprawnych do działalności organów administracji
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publicznej nie stosuje się zasady, że „dozwolone jest
to co nie jest zabronione”, lecz regułę, że „dozwolone jest tylko to co prawo wyraźnie przewiduje”.
Skoro zatem żaden przepis prawa nie przyznaje
gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień
o charakterze podmiotowym, a przepis art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega, iż zwolnienia takowe mogą
być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy to
uznać należy, iż rada gminy nie posiada również
kompetencji do wprowadzania do systemu prawa
podatkowego zwolnień o charakterze mieszanym.
Ustanowienie przez radę gminy takowych zwolnień
musi być zatem uznane za stanowiące oczywistą
i rażąca obrazę prawa.
Podkreślono, że analogiczne stanowisko wyrażane
jest również w orzecznictwie, w tym na przykład
w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r. sygn. FSK
961/04 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych) i Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z dnia
25 czerwca 2003r. sygn. SA/Rz 235/03 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy w Siedlisku
wniosła o jej oddalenie wskazując, że uchwały
o takiej treści funkcjonują w tutejszej gminie od kilku
lat i nigdy nie zostały zakwestionowane przez służby
nadzoru Wojewody Lubuskiego.
Wskazano, że Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zarzucił w swojej skardze, iż wzmiankowana
uchwała narusza art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej oraz przepisy ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, prezentując przy tym, niesłuszne zdaniem
organu stanowisko, iż w omawianym przypadku nie
należy stosować zasady „dozwolone jest to co nie
jest zabronione” lecz „dozwolone jest to co prawo
wyraźnie przewiduje”.
Rada gminy stwierdziła, że nie przekroczyła swoich
kompetencji, gdyż zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym przysługuje jej prawo do
stanowienia aktów prawa miejscowego o ile ma do
tego upoważnienie zawarte w ustawach.
Upoważnienie takie zawarte jest, jeżeli idzie o kwestii podatkowe, w art. 7 ust 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, który zezwala Radzie Gminy
wprowadzać zwolnienia.
W jej ocenie arbitralne stwierdzenie, że żaden przepis prawa nie daje gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym nie
może stanowić podstawy do kwestionowania legalności uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia
25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola
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ta sprawowana jest pod względem zgodności
z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest
zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada zgodność
z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarżonej decyzji. Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1
P.p.s.a, sądy te sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone
ustawą - art. 145 do art. 150 ustawy .
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalszej kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów.
I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy
czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 tejże ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
należy do wyłącznej właściwości rady gminy lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie podejmowania
uchwał w przedmiocie podatku od nieruchomości
zawarte zostało w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myśl natomiast art. 7 ust. 1 zwalnia się od podatku od nieruchomości wskazane w tym przepisie
nieruchomości (zwolnienie przedmiotowe), natomiast ust. 2 art. 7 zawiera wskazanie podmiotów
zwolnionych od podatku od nieruchomości
(np. uczelnie, szkoły, jednostki naukowo - badawcze
...).
W art. 7 ust. 3 ustawy ustawodawca zawarł upoważnienie dla rady gminy zgodnie, z którym może
ona w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niż określone w ust. 1 ustawy. Zakres
delegacji ustawowej obejmuje zatem tylko zwolnienia przedmiotowe a nie podmiotowe, czy o charakterze mieszanym.
Taki charakter zwolnienia o charakterze, przedmiotowo - podmiotowym, czy wręcz podmiotowym, ma
zaskarżona uchwała.
Jeżeli z trzech grup podatników podatku od nieruchomości wymienionych w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy
(osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne) zwolnienie, zawarte w zaskarżonej uchwale,
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dotyczy tylko jednej grupy (osób fizycznych, które
w dniu 1 styczna 2008r. ukończyły 90 rok życia ), nie
może ulegać żadnej wątpliwości, że ma ono także
charakter podmiotowy (por. wyrok NSA z 5 stycznia
2005r. sygn. akt FSK 961/04, publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach ).
W ocenie Sądu treść art. 7 ust. 3 jest tak jasna, że
nie zachodzi potrzeba, dla ustalenia jego treści, posługiwania się innymi - niż językowa - rodzajami
wykładni.
Wprowadzając, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych „inne zwolnienia
przedmiotowe” rada gminy nie może odnosić tego
zwolnienia do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1.
Zgodnie natomiast z § 1 zaskarżonej uchwały rada
zwolniła z podatku od nieruchomości obiekty wymienione w art. 5 ust. pkt 2 lit. e ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (pozostałe budynki lub ich części), których właściciele na dzień 1 stycznia 2008r.
ukończyli 70 rok życia.
W § 2 uchwały wskazano, że wysokość zwolnienia
wynosi 50% powierzchni użytkowej nieruchomości
wymienionej w § 1 uchwały
Wskazać należy, że w orzecznictwie sadów administracyjnych ukształtował się pogląd, iż skoro ustawodawca upoważnił rady gminy do wprowadzenia
innych zwolnień niż określone w art. 7 ust. 1, to tym
samym dopuścił możliwość stosowania zwolnień
częściowych, ale tylko w zakresie zwolnień przedmiotowych (por. wyrok NSA OZ w Rzeszowie
z 7 czerwca 2000r. sygn. akt SA/Go 342/00, „Glosa”
2001, Nr 9, poz. 25 FK 2001, Nr 2, s. 58, wyrok NSA
OZ w Gdańsku z 5 kwietnia 2005r. I SA/Gd 434/01,
OwSS 2002, Nr 3, poz. 85, „Glosa”, Nr 3, s. 48).
Pogląd o upoważnieniu rady gminy, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do uchwalania zwolnień o charakterze przedmiotowym, odnajdujemy również w stanowisku
doktryny. Wskazuje się w nim, że biorąc pod uwagę
art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należy stwierdzić, że rada
gminy nie może wprowadzać zwolnień określonych
podmiotów (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, podatki o opłaty lokalne - Komentarz, ABC, Warszawa
2008r., s. 310 ).
W tym też zakresie nie do przyjęcia jest wyrażony
w odpowiedzi na skargę pogląd zgodnie, z którym
„dozwolone jest to co nie jest zabronione”.
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Stosownie bowiem do art. 7 Konstytucji RP organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wyrażona w tym przepisie zasada praworządności oznacza, że władza publiczna może
działać tylko na podstawie i w granicach prawa nie
może sobie przypisywać uprawnień (praw), które
nie wynikają wprost, bezpośrednio z przepisów
prawa.
Samorząd terytorialny na podstawie art. 16 ust. 2
Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej, zatem określona w art. 7 Konstytucji RP
zasada praworządności odnosi się do jego organów
w całej rozciągłości.
Podkreślić również należy, że niedopuszczalne jest
stanowienie przepisów niezgodnych z Konstytucją,
nawet gdyby były one korzystne z punktu widzenia
jakiejś grupy podatników.
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Mając na uwadze powyższe stwierdzenia stwierdzić
należy, że uchwała w zaskarżonej części narusza
wskazane przepisy Konstytucji RP (art. 7 i 217) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Nieważność tę powoduje każde
istotne naruszenie prawa przez organ gminy.
Z uwagi na opisane wyżej istotne wady części zaskarżonej uchwały, których wynikiem było stwierdzenie istotnego naruszenie prawa (zarówno przepisów
ustaw jak i Konstytucji RP), Sąd zobowiązany był, na
podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a do stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Siedlisku
w zaskarżonej części.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 256/09
z dnia 16 czerwca 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)
Sędziowie -

Sędzia WSA Krystyna Skowrońska
- Pastuszko
Sędzia WSA Alina Rzepecka

Protokolant

-

Asystent
sędziego
Katarzyna
Kołodziej - Kobierowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. Nr XXXII/215/08
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tęgo podatku
stwierdza nieważność § 2 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r.
Nr XXXII/ 215/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku.
UZASADNIENIE
1. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarżył
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. Nr XXXII/215/08
w przedmiocie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku w części

obejmującej § 2 pkt 4 tej uchwały domagając się
stwierdzenia nieważności. Zarzut dotyczył rażącego
naruszenie prawa - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.; zwanej dalej
u.p.o.l.) przez ustanowienie w § 2 pkt 4 tej uchwały
ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od
nieruchomości „25% powierzchni budynków pozostałych będących we władaniu rencistów i emerytów samodzielnie prowadzących gospodarstwo
domowe za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej”.
W uzasadnieniu skargi odwołując się do art. 18 ust 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.,
zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym) oraz
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 pkt 1, 2, 3, 4, art. 18a
ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a u.p.o.l. wskazano, że zaskarżony zakres zwolnienia naruszył przepisy art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust 3
u.p.o.l., jak też art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym.
Zdaniem skarżącego w polskim systemie prawnym
nie występuje w konstrukcji podatku częściowe
zwolnienie z niego. Rozwiązanie ukształtowane
w przepisie § 2 pkt 4 uchwały odpowiada pojęciu
ulgi, rozumianej jako korekta podstawy, stawki lub
kwoty podatku, czyli ilościowych elementów konstrukcji podatku - nie jest w takim razie rodzajem
zwolnienia podatkowego. Nie ma przy tym znacze-
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nia okoliczność, że w zakwestionowanej uchwale
ulga podatkowa dla wskazanej w niej kategorii posiadaczy nieruchomości nazwana została „zwolnieniem”, gdyż nie nazwa instytucji prawnej lecz jej
treść decyduje o zaliczeniu jej do kategorii zwolnień
bądź ulg.
Skarżący wyraził pogląd, że nawet przy przyjęciu dopuszczalności konstrukcji częściowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości, zaskarżony przepis
także musiałby być uznany za ustanowiony z naruszeniem regulacji prawnych rangi ustawowej.
Udzielenie ulgi podatkowej jest bowiem przykładem
przywileju podatkowego o charakterze mieszanym
podmiotowo - przedmiotowym, gdyż obejmuje swoim zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię
zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania
podatkowego w podatku od nieruchomości, jaką
jest posiadanie budynków lub ich części, a jednocześnie fakt zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika niezwiązanymi zupełnie
z przedmiotem opodatkowania, takimi jak jego zdolność do pracy i źródło utrzymania. Zwolnienie to ma
zatem w istocie charakter podmiotowy, gdyż uchwałodawca w sposób wyraźny określił podmiot, do
którego jest adresowane zwolnienie - osoby utrzymujące się wyłącznie z renty lub emerytury. Skoro
przepisy prawa nie przyznają gminie kompetencji do
ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym, a przepis art. 217 Konstytucji w sposób wyraźny zastrzega, iż zwolnienia takie mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy to uznać należy, iż rada gminy nie posiada również kompetencji
do wprowadzania do systemu prawa podatkowego
zwolnień o charakterze mieszanym. Ustanowienie
przez radę gminy tego rodzaju zwolnień musi być
uznane za oczywistą i rażącą obrazę prawa.
2. W odpowiedzi na skargę nie podzielono stanowiska skarżącego argumentując, że posiadał on kompetencję do wprowadzenia spornego zwolnienia,
które w jej ocenie ma charakter mieszany. Poza tym
na treść uchwały miała wpływ sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
3. Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Poz. 1291

(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalność zaskarżonego aktu, tzn. jego
zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do przepisu art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sądy administracyjne
sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone ustawą, w szczególności przepisami art. 145 do art. 150 tej ustawy.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów. Art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym przyznaje gminie prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy, podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach
określonych w odrębnych ustawach.
Regulację dotyczącą chwał gminnych w przedmiocie
podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz art. 7
ust. 3 u.p.o.l. Pierwszy z wymienionych przepisów
w ust. 1 przyznaje kompetencje radzie gminy do
określenia przez nią, w drodze uchwały, wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Natomiast
w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane
uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały,
innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
dozwala zatem radzie gminy na uchwalenie zwolnień o charakterze przedmiotowym w podatku od
nieruchomości. Treść upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
4. Zgodnie z art. 84 Konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych w ustawie, co odnosi
się także do danin publicznych, o których mowa
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
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Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Jak słusznie wskazał skarżący, Rada Miejska nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych
w podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza
możliwość wprowadzania zwolnień z podatku od
nieruchomości jedynie o charakterze przedmiotowym.
Należy bowiem zgodzić się ze skarżącym, iż wprowadzone w § 2 pkt 4 uchwały zwolnienie jest przede
wszystkim zwolnieniem podmiotowych. Zwolnienie
podatkowe o charakterze podmiotowym to takie,
które wyłącza obowiązki podatkowe ze względu na
kryterium podmiotowe, tj. dotyczy pewnej kategorii
podmiotów spośród podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu
danego podatku pewnej kategorii stanów faktycznych i prawnych. Sporne zwolnienie podatkowe
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adresowane jest do emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe. Zwolnieniem z podatku zostały objęte budynki (w określonej ułamkiem części).
Jest to zatem przywilej podatkowy o charakterze
mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, w którym decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia z podatku został połączony ściśle z cechami podatników
takimi jak ich zdolność do pracy i źródło utrzymania.
Zaskarżony przepis obejmuje bowiem zakresem
zastosowania daną kategorię podatników ze względu na kryteria ich indywidualizujące, a więc podmiotowe. Tu zaś nastąpiła kolizja z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
państwa a samorządu (art. 217 Konstytucji RP., art. 7
ust. 3 u.p.o.l). Słusznie więc Prokurator dopatrzył się
w istocie zaskarżonego zwolnienia obrazy prawa.
Z tych względów na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym uchwała organu gminy
jako sprzeczna z prawem jest nieważna. Zatem
w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak
w sentencji wyroku.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 248/09
z dnia 16 czerwca 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)
Sędziowie -

Sędzia WSA Krystyna Skowrońska
- Pastuszko
Sędzia WSA Alina Rzepecka

Protokolant

-

Asystent
sędziego
Katarzyna
Kołodziej - Kobierowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Brody
z dnia 19 września 2008r. Nr XX/139/08 w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
stwierdza nieważność § 2 pkt 4 uchwały Rady Gminy Brody z dnia 19 września 2008r. Nr XX/139/08
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
UZASADNIENIE
1. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarżył
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Go-

rzowie Wielkopolskim uchwałę Rady Gminy Brody
z dnia 19 września 2008r. Nr XX/139/08 w sprawie
ustalania stawek podatku od nieruchomości w części obejmującej § 2 pkt 4 tej uchwały domagając się
stwierdzenia nieważności. Zarzut dotyczył rażącego
naruszenie prawa - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm. zwanej dalej
u.p.o.l.) przez ustanowienie w § 2 pkt 4 tej uchwały
ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od
nieruchomości „powierzchni budynków gospodarczych przekraczających 50m2 będących własnością
emerytów i rencistów, których wyłącznym źródłem
utrzymania jest emerytura lub renta”.
W uzasadnieniu skargi odwołując się do art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm. zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust .3, art. 15 pkt 1, 2, 3,
4, art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a u.p.o.l. wskazano,
że zaskarżony zakres zwolnienia naruszył przepisy
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. 7 ust. 3 u.p.o.l., jak też art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 94
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Zdaniem skarżącego w polskim systemie prawnym
nie występuje w konstrukcji podatku częściowe
zwolnienie z niego. Rozwiązanie ukształtowane
w przepisie § 2 pkt 4 uchwały odpowiada pojęciu
ulgi, rozumianej jako korekta podstawy, stawki lub
kwoty podatku, czyli ilościowych elementów konstrukcji podatku - nie jest w takim razie rodzajem
zwolnienia podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że w zakwestionowanej uchwale
ulga podatkowa dla wskazanej w niej kategorii posiadaczy nieruchomości nazwana została „zwolnieniem”, gdyż nie nazwa instytucji prawnej lecz jej
treść decyduje o zaliczeniu jej do kategorii zwolnień
bądź ulg.

3. Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalność zaskarżonego aktu, tzn. jego
zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do przepisu art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sądy administracyjne
sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone ustawą, w szczególności przepisami art. 145 do art. 150 tej ustawy.

Skarżący wyraził pogląd, że nawet przy przyjęciu dopuszczalności konstrukcji częściowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości, zaskarżony przepis także musiałby być uznany za ustanowiony z naruszeniem regulacji prawnych rangi ustawowej. Udzielenie ulgi podatkowej jest bowiem przykładem przywileju podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, gdyż obejmuje swoim
zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, jaką jest posiadanie budynków lub ich części, a jednocześnie
fakt zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika niezwiązanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania, takimi jak jego zdolność do
pracy i źródło utrzymania. Zwolnienie to ma zatem
w istocie charakter podmiotowy, gdyż uchwałodawca w sposób wyraźny określił podmiot, do którego
jest adresowane zwolnienie - osoby utrzymujące się
wyłącznie z renty lub emerytury. Skoro przepisy
prawa nie przyznają gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym,
a przepis art. 217 Konstytucji w sposób wyraźny
zastrzega, iż zwolnienia takie mogą być ustanawiane
wyłącznie w drodze ustawy to uznać należy, iż rada
gminy nie posiada również kompetencji do wprowadzania do systemu prawa podatkowego zwolnień
o charakterze mieszanym. Ustanowienie przez radę
gminy tego rodzaju zwolnień musi być uznane za
oczywistą i rażącą obrazę prawa.

Z art. 168 Konstytucji R.P. wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów. Art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym przyznaje gminie prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy, podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach
określonych w odrębnych ustawach.

2. W odpowiedzi na skargę, wyrażonej w formie
uchwały Rady Gminy - organ ten nie podzielił stanowiska skarżącego argumentując, że posiadał on
kompetencję do wprowadzenia spornego zwolnienia, które w jej ocenie ma charakter przedmiotowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Regulację dotyczącą chwał gminnych w przedmiocie
podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz art. 7
ust. 3 u.p.o.l. Pierwszy z wymienionych przepisów
w ust. 1 przyznaje kompetencje radzie gminy do
określenia prze nią, w drodze uchwały, wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Natomiast
w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane
uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały,
innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
dozwala zatem radzie gminy na uchwalenie zwolnień o charakterze przedmiotowym w podatku od
nieruchomości. Treść upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
4. Zgodnie z art. 84 Konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych w ustawie, co odnosi
się także do danin publicznych, o których mowa
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
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Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Jak słusznie wskazał skarżący, Rada Gminy nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych
w podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza
możliwość wprowadzania zwolnień z podatku od
nieruchomości jedynie o charakterze przedmiotowym.
Należy bowiem zgodzić się ze skarżącym, iż wprowadzone w § 2 pkt 4 uchwały zwolnienie jest przede
wszystkim zwolnieniem podmiotowym. Zwolnienie
podatkowe o charakterze podmiotowym to takie,
które wyłącza obowiązki podatkowe ze względu na
kryterium podmiotowe, tj. dotyczy pewnej kategorii
podmiotów spośród podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu
danego podatku pewnej kategorii stanów faktycznych i prawnych. Sporne zwolnienie podatkowe
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adresowane jest do emerytów i rencistów, dla których emerytura lub renta stanowi jedyne źródło
utrzymania. Zwolnieniem z podatku zostały objęte
budynki powyżej określonej w uchwale powierzchni.
Jest to zatem przywilej podatkowy o charakterze
mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, w którym decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia z podatku został połączony ściśle z cechami podatników
takimi jak ich zdolność do pracy i źródło utrzymania.
Zaskarżony przepis obejmuje bowiem zakresem
zastosowania daną kategorię podatników ze względu na kryteria ich indywidualizujące, a więc podmiotowe. Tu zaś nastąpiła kolizja z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
państwa a samorządu (art. 217 Konstytucji RP., art. 7
ust. 3 u.p.o.l). Słusznie więc Prokurator dopatrzył się
w istocie zaskarżonego zwolnienia obrazy prawa.
Z tych względów na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym uchwała organu gminy
jako sprzeczna z prawem jest nieważna. Zatem
w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak
w sentencji wyroku.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 268/09
z dnia 16 czerwca 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędziowie -

Sędzia WSA Krystyna Skowrońska
– Pastuszko (spr.)
Sędzia WSA Alina Rzepecka

Protokolant

-

Asystent
sędziego
Katarzyna
Kołodziej - Kobierowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXXI/214/08
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
stwierdza nieważność § 2 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008r.
Nr XXXI/214/08 w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzo-

wie
Wielkopolskim
skargę
na
uchwałę
Nr XXXI/214/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia
20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 124, poz. 1854), wnioskując,
na podstawie art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o stwierdzenie nieważności tej uchwały w części, to jest § 2
pkt 5 wymienionego aktu. Skarżący zarzucił rażące
naruszenie prawa, a mianowicie art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
przez ustanowienie w § 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały
zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiących budynki gospodarcze dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat, pomimo braku po
stronie rady gminy kompetencji do ustanawiania
zwolnień podatkowych o charakterze mieszanym
podmiotowym - przedmiotowym.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, że jako
podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-
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kalnych. Podał też, że w § 2 uchwały postanowiono,
iż zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury powiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem budynków
lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze;
3) budynki i grunty zajęte na potrzeby straży pożarnej; 4) budynki i grunty we władaniu placówek charytatywnych; 5) budynki gospodarcze będące w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli
55 lat. Według Prokuratora analiza uchwały Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008r. pozwala na stwierdzenie, iż w § 2 pkt 5 rażąco narusza ona
przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
W swojej argumentacji skarżący wskazał, że zgodnie
z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych
w ustawie. Natomiast art. 217 Konstytucji stanowi,
że nakładanie podatków, innych danin publicznych,
określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Wskazał również art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym odpowiednio gminie
przysługuje prawo stanowienia, na podstawie upoważnień ustawowych, aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy, przy czym
art. 18 ust. 2 cyt. ustawy określa, że podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat – w granicach
określonych w odrębnych ustawach – należy do
wyłącznej właściwości rady gminy. Regulacją ustawową określającą kompetencje organów gminy
w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości
jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Prokurator podkreślił, że wymieniona ustawa podatkowa w art. 7 ust. 3,
w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, że rada gminy,
w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w art. 7 ust. 1 oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Zdaniem skarżącego z przytoczonych przepisów
wynika jednoznacznie, iż rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania w podatku od nieruchomości
zwolnień mieszanych, to jest podmiotowo – przedmiotowych. Udzielenie emerytom i rencistom, którzy ukończyli 55 lat, zwolnienia z podatku od będących w ich posiadaniu budynków gospodarczych
według Prokuratora stanowi klasyczny przykład
przywileju podatkowego o charakterze mieszanym
podmiotowo – przedmiotowym. Obejmuje ono swoim zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię
zdarzeń, jaką jest posiadanie budynków gospodarczych, skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, a jednocześnie fakt zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika, takimi jak jego zdolność do
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pracy, źródło utrzymania i wiek, niezwiązanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania. W związku
z powyższym skarżący twierdził, że zwolnienie to ma
zatem, niezależnie od jego redakcyjnej formy, wysuwającej na pierwszy plan elementy przedmiotowe, w istocie charakter mieszany podmiotowo
– przedmiotowy, gdyż w zwolnieniu uchwałodawca
w sposób wyraźny określił podmiot, do którego jest
adresowane – to jest emerytów i rencistów, którzy
osiągnęli określony wiek. W ocenie skarżącego skoro z trzech grup podatników podatku od nieruchomości, wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne) zwolnienie dotyczy
tylko części jednej grupy - osób fizycznych w określonym wieku, dla których źródłem utrzymania jest
renta lub emerytura, to nie może ulegać żadnej wątpliwości, że zwolnienie to ma przede wszystkim charakter podmiotowy. Skoro zaś żaden przepis prawa
nie przyznaje gminie kompetencji do ustanawiania
zwolnień o charakterze podmiotowym, a przepis
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega, iż zwolnienia
takowe mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze
ustawy, to uznać należy, że rada gminy nie posiada
również kompetencji do wprowadzania do systemu
prawa podatkowego zwolnień o charakterze mieszanym. W konkluzji Prokurator stwierdził, że ustanowienie przez radę gminy takowych zwolnień musi
być zatem uznane za stanowiące oczywistą i rażącą
obrazę prawa.
Dodatkowo skarżący podał, że analogiczne stanowisko wyrażane jest również w orzecznictwie sądów
administracyjnych i wskazał w tym zakresie szereg
przykładów, z podaniem sądu orzekającego, daty
orzeczenia oraz sygnatury sprawy.
Na tej podstawie Prokurator wnosił o stwierdzenie
nieważności § 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały jako rażąco naruszającego art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Pełnomocnik, ustanowiony przez Radę Miejską
w Sławie, w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Nie zgadzając się z zarzutami Prokuratora
twierdził, iż zdaniem organu uchwałodawczego
gminy zwolnienie przewidziane w § 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały ma charakter jedynie przedmiotowy.
Przedmiotem zwolnienia są jedynie budynki gospodarcze znajdujące się w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat. W odpowiedzi na
skargę podkreślono, iż przedstawiona przez skarżącego interpretacja przepisu art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych jest niewłaściwa,
albowiem każde zwolnienie jakichkolwiek nieruchomości ma charakter przedmiotowo - podmiotowy, gdyż każda nieruchomość stanowi czyjąś własność lub znajduje się w posiadaniu osoby fizycznej,
osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. Na zarzut skarżącego, iż zwolnienie z § 2 pkt 5 uchwały dotyczy części określonej
grupy podatników, a mianowicie osób fizycznych,
organ gminy ripostował, że stosując taką interpretację należałoby również dojść do wniosku, iż zwolnienie zawarte w § 2 pkt 3 ma taki sam charakter,
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gdyż obejmuje również część jednej z grup podatników, a mianowicie jednostek organizacyjnych.
W odpowiedzi na skargę zostało podniesione także,
że wolą ustawodawcy regulującego całą materię
zwolnień w art. 7 , było umożliwienie gminom prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej w ramach
obowiązku podatkowego. Zdaniem organu gminy,
zwolnienie przewidziane w § 2 pkt 5 zaskarżonej
uchwały ma charakter przedmiotowy, przedmiotem
zwolnienia są budynki i grunty stanowiące jedynie
własność lub znajdujące się w posiadaniu tych
osób. Nie można zatem twierdzić, że zwolnienie to
ma charakter podmiotowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny
sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalność zaskarżonego aktu, to znaczy
jego zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej. Stosownie z kolei do art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.), zwanej P.p.s.a, sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej
stosują środki określone ustawą, w szczególności
przepisami art. 145 - 150 cyt. ustawy.
Zgodnie natomiast z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego
uprawnione są do uchwalania wysokości podatków
i opłat lokalnych, w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym
zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych
samorządów. W odniesieniu do gminy wskazać należy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), który określa prawo gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach
określonych w odrębnych ustawach. Upoważnienie
do uchwałodawczej działalności gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.). Pierwszy z wymienionych
przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje radzie
gminy do określenia przez nią, w drodze uchwały,
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ust. 1 tego artykułu ustawy podatkowej oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Jak z powyższego wynika ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady gminy w przedmiocie
zwolnień od podatku od nieruchomości jedynie
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w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowym.
Treść upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 tej
ustawy jest przy tym jednoznaczna.
Podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie może pominąć nie tylko wyżej wskazanych przepisów
ustawowych, ale także przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji zostało
określone, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków,
określonych w ustawie, co odnosi się także do danin
publicznych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie podatków, innych danin
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucał skarżący, Rada Miejska
w Sławie nie miała kompetencji do wprowadzenia
zwolnień przedmiotowo - podmiotowych w podatku
od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyżej
mowa, dopuszcza możliwość wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy także zgodzić się
z Prokuratorem, iż zwolnienie wprowadzone w § 2
pkt 5 zaskarżonej uchwały ma przede wszystkim
charakter zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie
podatkowe o charakterze podmiotowym to takie,
które wyłącza obowiązki podatkowe ze względu na
kryterium podmiotowe, to jest dotyczy pewnej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast
zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii stanów faktycznych i prawnych.
Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało
wprowadzone w § 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 20 listopada 2008r. są posiadający budynki gospodarcze emeryci i renciści,
którzy ukończyli 55 lat. Wprawdzie w gramatycznym
ujęciu tego zwolnienia w pierwszej kolejności wskazano budynki gospodarcze, czyli przedmiot opodatkowania objęty zwolnieniem, ale taka konstrukcja
redakcyjna tej części uchwały nie powoduje, iż
wprowadzone zwolnienie można traktować jako
zwolnienie o charakterze wyłącznie przedmiotowym.
Zwolnieniem z podatku nie zostały bowiem objęte
wszystkie budynki gospodarcze, lecz tylko te, które
są w posiadaniu emerytów i rencistów, którzy ukończyli 55 lat. W pełni zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do
czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze
mieszanym podmiotowo-przedmiotowym, w którym
mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na
pierwszy plan elementów przedmiotowych, decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia budynków gospodarczych został połączony ściśle z cechami indywidualnymi podatnika, takimi jak jego zdolność do
pracy a nadto jeszcze wiek. W tak określonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewątpliwie
decydującym jego warunkiem.
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W ocenie Sądu, § 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały
obejmuje zakresem zastosowania wyraźnie wskazaną kategorię podatników, której ustalenie nastąpiło
według kryteriów indywidualizujących tych podatników, a więc podmiotowych. To zaś oznacza kolizję
z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami państwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym m.in. przez art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Słusznie więc Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu od
podatku od nieruchomości uchwalonym przez Radę
Miejską w Sławie w uchwale Nr XXXI/214/08 z dnia
20 listopada 2008r. (§ 2 pkt 5), dotyczącym w istocie
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zwolnienia emerytów i rencistów, mających ukończone 55 lat, którzy są posiadaczami budynków gospodarczych.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 pkt 5 zaskarżonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem
jest nieważna.
Z tych względów, na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a.,
należało orzec jak w sentencji.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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