DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 30 kwietnia 2010r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
526

527

–

–

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoĝcie Nr XXXV/195/10 z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreĝlenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leĝnego
i od nieruchomoĝci.

1978

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoĝcie Nr XXXV/196/10 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Babimost

1985

OBWIESZCZENIA
528

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
21 kwietnia 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Żary

1986

POROZUMIENIA
529
530
531

–
–
–

Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

1987

Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

1988

Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

1990

PRAWO MIEJSCOWE
532

–

Protokół z dnia 18 kwietnia 2010r. Referendum Gminne w sprawie
odwołania Wójta i Rady Gminy Gubin zarządzonego na 18 kwietnia
2010r.

1991

SPRAWOZDANIE
533

–

Sprawozdanie Starosty Sulęciěskiego z dnia 29 stycznia 2010r. z działalnoĝci Komisji Bezpieczeěstwa i Porządku za okres 1 stycznia 2009r.
do 31 grudnia 2009r.

1996

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
534
535

–
–

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt II SA/Go 199/09 z dnia 4 czerwca 2009r.

1999

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt I SA/Go 602/09 z dnia 14 stycznia 2010r.

2003

Nr 35

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35
536
537
538
539

–
–
–
–

– 1978 –

Poz. 526

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt I SA/Go 635/09 z dnia 9 lutego 2010r.

2005

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt I SA/Go 623/09 z dnia 11 lutego 2010r.

2010

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt I SA/Go 16/10 z dnia 16 lutego 2010r.

2013

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Sygn. Akt I SA/Go 27/10 z dnia 16 lutego 2010r.

2016

526
526

UCHWAŁA NR XXXV/195/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 19 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Babimoĝcie z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie
okreĝlenia wzorów formularzu niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leĝnego i od nieruchomoĝci w § 1 zmienia się pkt 5 i 6, które otrzymują
brzmienie:
„5) Informacja w sprawie podatku od nieruchomoĝci IN - 1 - stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Deklaracja na podatek od nieruchomoĝci
DN-1- stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

– 1979 –

Poz. 526
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/195/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 19 lutego 2010r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
.………………………………………………………………
..................................................................................................

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXV/195/10
Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 lutego2010r.

IN – 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między paěstwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właĝcicielami nieruchomoĝci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoĝci lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomoĝci lub ich częĝci albo obiektów budowlanych lub ich częĝci, stanowiących własnoĝń Skarbu Paěstwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĝci mających wpływ na powstanie, bądź wygaĝnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Burmistrz Babimostu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Babimostu. 66-110 Babimost ul. Rynek 3.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyń właĝciwą kratkę)
Nr .księgi wieczystej
 1. właĝciciel
 2. współwłaĝciciel
3.użytkownik
4.dzierżawca
5. posiadacz samoistny
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki

Imię ojca, imię matki

7. Numer PESEL

Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowoĝń

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okolicznoĝci (zaznaczyń właĝciwą kratkę)
 1. informacja na dany rok

 2. korekta informacji
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalnoĝci gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3. pozostałych
pozostałych, zajętych na tereny mieszkalne
pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

18.
……………………………………………………...m2
19.
……………………………………………………...ha
20.
.........................................................................m2
21.
.........................................................................m2
22.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35
działalnoĝci pożytku
publicznego

– 1980 –

publicznego przez organizacje pożytku

Poz. 526
.........................................................................m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
23.
w tym:
..........................................................................m2
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

2. związanych z prowadzeniem działalnoĝci gospodarczej
oraz od częĝci budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

3. zajętych na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

............................................................................................ m2
............................................................................................ m2

24.
..........................................................................m2
............................................................................................. m2
............................................................................................ m2
m2

25.
..........................................................................m2

............................................................................................ m2
.............................................................................................m2

4. zajętych na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej w
zakresie udzielania ĝwiadczeě zdrowotnych ogółem

26.
..........................................................................m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

............................................................................................. m2
............................................................................................. m2

5.pozostałych

27.
...........................................................................m2

w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

............................................................................................. m2
……..................................................................................... m2

pozostałych, zajętych do przechowywania pojazdów, narzędzi, opału, płodów rolnych, tworzących z budynkiem
mieszkalnym wspólną zabudowę , garaże wolnostojące
jednostanowiskowe
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

...........................................................................m2
...........................................................................m2
............................................................................................ m2
............................................................................................. m2

pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalnoĝci pożytku publicznego przez organizacje po..........................................................................m2
żytku publicznego
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

6.letniskowych
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

............................................................................................ m2
............................................................................................ m2

28.
...........................................................................m2
............................................................................................. m2
............................................................................................. m2

*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego częĝci należy zaliczyń powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długoĝci ĝcian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartoĝń, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
...........................................................................zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

– 1981 –

Poz. 526

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podań powierzchnię, bądź wartoĝń budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
Budynki gospodarcze lub ich częĝci :
służące działalnoĝci leĝnej lub rybackiej…………………………….
położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalnoĝci rolniczej……………………..
zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej………………………………………………………………………………………..

F. POUCZENIE:
Na podst.art.3a ustawy z dnia 17 czerwca1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(jednolity
tekst Dz. U.
z 2002r Nr 110 poz.968 z późniejszymi zmianami) informacja stanowi podstawę do zastosowania egzekucji
administracyjnej –wystawienia tytułu wykonawczego.
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i niniejszym składam podpis uprzedzony o odpowiedzialności
karnej z art.233§1 Kodeksu Karnego.
30. Imię i nazwisko
31. Imię i nazwisko
32. Data wypełnienia (dzieě - miesiąc - rok)

33. Podpisy (pieczęń) składających / osoby reprezentującej
składających

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35.Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/195/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 19 lutego 2010r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr . 2
Do Uchwały Nr XXXV/195/10
Rady Miejskiej w Babimoĝcie z dnia 19 lutego 2010

...................................................................................................
r.

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między paěstwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowoĝci prawnej
będących właĝcicielami nieruchomoĝci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoĝci lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoĝci lub ich częĝci albo obiektów budowlanych lub ich częĝci,
stanowiących własnoĝń Skarbu Paěstwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaĝcicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowoĝci prawnej
lub z spółkami nieposiadającymi osobowoĝci prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĝci mających wpływ na
powstanie, bądź wygaĝnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeě mających wpływ na wysokoĝń podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Babimostu

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Babimostu
66-110 Babimost ul. Rynek 3
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreĝliń)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
zyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fi-

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyń właĝciwą kratkę)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoĝci prawnej
 4. spółka nie mająca osobowoĝci prawnej
5. Rodzaj własnoĝci (zaznaczyń właĝciwą kratkę)
 1. właĝciciel
 2. współwłaĝciciel
 3.użytkownik
4.dzierżawca
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

Nr księgi wieczystej



7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowoĝń

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okolicznoĝci (zaznaczyń właĝciwą kratkę)
 1. deklaracja roczna
 3 . wygaĝniecie obowiązku podatkowego

 2. korekta deklaracji rocznej
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

– 1983 –

Poz. 526

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..…
Wyszczególnienie
Podstawa opo- Stawka podatku
Kwota podatku
wynikająca z
datkowania
w zł, gr.
Uchwały Rady
Miejskiej............... z
dnia ......Nr.....
w zł, gr.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalnoĝci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3. pozostałych
pozostałych, zajętych na tereny mieszkalne
pozostałych, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalnoĝci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

19.

20.

21.

................... m2

.................,.......

.................,.......

22.

23.

24.

.................... ha

.................,.......

.................,.......

25.

26.

27.

......................m2 .................,.......

.................,.......

28.

29.

30.

………………..

………………

32.

33.

………………..

……………….

……………..……

m2.

31.
… ……………….

2.

m

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
34.
35.
36.
1. mieszkalnych - ogółem
......................m2 .......................... ............................
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

........................... m2

……………………

…………………….

........................... m2

…………………….

…………………….

powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i
poddasza użytkowe.
37.
38.
39.
2. związanych z prowadzeniem działalnoĝci gospodar* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego częĝci należy zaliczyń powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długoĝci ĝcian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem

czej oraz od częĝci budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50%
powierzchni)

......................m2 .......................... ..........................
........................ m2

................................. ................................

......................... m2

................................

................................

40.

41.

42.

- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

3. zajętych na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50%
powierzchni)

..................... m2 .......................... ..........................
......................... m2

................................. .................................

......................... m2

................................. .................................

43.

44.

- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

4. zajętych na prowadzenie działalnoĝci gospodarczej
w zakresie udzielania ĝwiadczeě zdrowotnych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

45.

..................... m2 .......................... ..........................
........................... m2

................................. ................................

........................... m2

................................

................................
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46.

5. pozostałych

47.

48.

..................... m2 .......................... .........................

w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)

........................... m2

.............................

...........................

........................... m2

........................... ..

...........................

49.

50.

51.

- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

- pozostałych , zajętych do przechowywania pojazdów,
narzędzi, opału, płodów rolnych, tworzących z budynkiem mieszkalnym wspólną zabudowę
oraz garaże wolnostojące jednostanowiskowe
w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

..................... m2 .....................
..................... m2 .....................

.....................
.....................

........................... m2

...........................

...........................

........................... m2

...........................

..........................

52.

53.

54.

..................... m2 ........................
- pozostałych , zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoĝci pożytku publicznego przez organi........................... m2 ...........................
zacje pożytku publicznego
2

.........................

...........................
56.

...........................
...........................
57.

.......................... m

........................

.......................

6. letniskowych

........................... m2

...........................

...........................

w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)

........................... m2

...........................

...........................

58.
.......................zł

60.
59.
......................... ..........................

w tym:
- kondygnacji o wysokoĝci od 1,40 do 2,20 m (zaliczyń 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

........................... m
55.

2

- kondygnacji o wysokoĝci powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartoĝń, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D
Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych

61.
………………….

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podań powierzchnię, bądź wartoĝń budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. POUCZENIE
Na podst.art.3a ustawy z dnia 17 czerwca1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jednolity
tekst Dz. U. z 2002r. Nr 110 poz.968 z późniejszymi zmianami) deklaracja stanowi podstawę do zastosowania egzekucji administracyjnej – wystawienia tytułu wykonawczego.
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i niniejszym składam podpis uprzedzony o odpowiedzialności
karnej z art.233§1 Kodeksu Karnego.
62. Imię
63. Nazwisko
64. Data wypełnienia (dzieě - miesiąc - rok)

65. Podpis (pieczęń) składającego / osoby reprezentującej składającego
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I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
66. Uwagi organu podatkowego

67. Identyfikator przyjmującego formularz

68. Data i podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA NR XXXV/196/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Babimost
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgu
wyborczego Nr 4 utworzonego na terenie Gminy
Babimost uchwałą Nr XXX/162/02 Rady Miejskiej
w Babimoĝcie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
utworzenia okręgów wyborczych, poprzez dopisanie
nowych nazw ulic: – Jodłowa, Ĝwierkowa.
§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoĝci poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeě.
Przewodniczący Rady
HeNryk Paciejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/196/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 19 lutego 2010r.

Numer
okręgu
1.
2.

3.

4
5.
6.
7.
8.

Liczba
wybieranych
radnych

Granica okręgu
miasto BABIMOST
ulice: Gagarina, 28 Stycznia, Żwirki i Wigury.
miasto BABIMOST
ulice: Bohaterów, Botaniczna, Konstytucji 3 Maja, Kwiatowa, Łąkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Moniuszki, Plac Kopernika, Plac Powstaěców Wlkp., Różana, Słoneczna, Tylna, Zielona.
miasto BABIMOST
ulice: Gdaěska, Jagienki, Janusza Korczaka, Kargowska, Królowej Jadwigi,
Krzysztofa Żegockiego, Leĝniki, Lipowa, Lotnicza,
1 Maja, Podzamcze, Polna, Poprzeczna, Poznaěska, Skoczków, Sportowa,
Tadeusza Koĝciuszki, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Wolsztyěska,
Zawiszy Czarnego.
miasto BABIMOST
ulice: Dworcowa, Jodłowa, Koĝcielna, Kuligowo, Leĝna, Młynisko, Ogrodowa, Rynek, Sulechowska, Szewska, Ĝwierkowa, Tor Kolejowy, Zamkowa, Za
Ratuszem.
miejscowoĝń NOWE KRAMSKO.
miejscowoĝci: JANOWIEC, KOLESIN, STARE KRAMSKO.
miejscowoĝci: LASKI DOLNE, PODMOKLE MAŁE.
miejscowoĝci: LASKI, PODMOKLE WIELKIE, ZDZISŁAW.

3

2

3

2
2
1
1
1
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 kwietnia 2010r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żary
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547,
z 2004r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592
z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111
oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomoĝci, że:
1) Wojewoda Lubuski zarządzeniem zastępczym
z dnia 26 stycznia 2010r. Nr NK.I.DKon.09154/09 stwierdził wygaĝnięcie mandatu radnego
Gminy Żary Jana Błaszkiewicza w okręgu Nr 11
z listy Nr 15 KWW Jana Dżygi wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu
radnego z wykonywaniem okreĝlonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalnoĝci.

2) Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza
się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie
6 miesięcy przed zakoěczeniem kadencji rad.
W związku z zakoěczeniem kadencji rad w dniu
12 listopada 2010r. wybory uzupełniające do
Rady Gminy Żary nie zostaną przeprowadzone,
gdyż ich data przypadałaby w okresie krótszym
niż 6 miesięcy przed zakoěczeniem kadencji.
3) Mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 11
pozostaje nieobsadzony do koěca kadencji.
4) Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomoĝci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze:
Bogumił Hoszowski
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POROZUMIENIE
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 25 marca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Gubin o statusie miejskim, reprezentowaną przez Burmistrza
Bartłomieja Bartczaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Błędowskiej, działających na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gubinie
Nr XXI/160/2000 z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie
przejęcia zadaě z zakresu administracji rządowej,
zwanymi dalej „Stronami”.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r.
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r.
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r.
Nr 144, poz. 1041), Strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina
Gubin o statusie miejskim przejmuje obowiązek
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
w 2010r., położonych na terenie gminy, a w szczególnoĝci:
1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;
2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku
i czystoĝci na cmentarzach i grobach wojennych;
3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do
rejestru zabytków;

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele okreĝlone
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu paěstwa na
zadania bieżące w kwocie 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
§ 2. Przyznane ĝrodki finansowe przekazane zostaną w całoĝci na konto Urzędu Miejskiego w Gubinie przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi ĝrodkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej
dotacji prac okreĝlonych w planach rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2010r.
2. Ĝrodki finansowe otrzymywane na realizację
zadaě objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).
3. W terminie do dnia 30 wrzeĝnia 2010r., Gmina
wstępnie okreĝli planowane zadania rzeczowe oraz
potrzeby finansowe na 2011r.
§ 4. 1. Koěcowe rozliczenie z realizacji ĝrodków
finansowych i zadaě rzeczowych Gmina zobowiązuje się przedłożyń do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.
2. Do rozliczenia należy dołączyń kserokopie
wszystkich wymaganych dokumentów. wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy,
zlecenia, rachunki i faktury, kserokopie dowodów
zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone
za zgodnoĝń z oryginałem.
3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą byń
opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nie rozliczenie się z realizacji ĝrodków finansowych w terminie okreĝlonym w ust. 1 stanowiń
może o nieprzyznaniu w roku 2011 funduszy na cel
okreĝlony w ust. 1 § 1.

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie gminy.

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całoĝci dotacji przyznanej Gminie może nastąpiń w przypadku:

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu
Głównego PCK.

1) przeznaczenia przyznanych ĝrodków dotacji na
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego okreĝlonych w art. 1 ustawy
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach
wojennych;
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ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częĝciowego zmniejszenia potrzeb dotacji.

sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów
grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskań zgodę Wojewody Lubuskiego.

§ 7. 2. Nadzór odbywa się w szczególnoĝci poprzez:

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może
byń wydana po przedłożeniu:

§ 8. 1. Porozumienie może byń zmienione lub
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy
czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę
obejmuje ĝrodki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od
tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych
w § 4 ust. 2 i 3.

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okreĝleniem obiektu, którego te prace dotyczą,
2) projektu obiektu;
3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;

1)

kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów
wojennych;

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania
zadaě.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoĝci.

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów
wpisanych do rejestru zabytków województwa
lubuskiego;

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania
w oparciu o przepisy prawa budowlanego);

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla
każdego obiektu.

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadaě powierzonych niniejszym porozumieniem

===================================================================================

530
5 30

POROZUMIENIE
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 25 marca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Żagaě o statusie miejskim, reprezentowaną przez Burmistrza Sławomira Kowala, przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta Teresy Łapczyěskiej, działających na podstawie uchwały Rady Miasta Żagaě Nr VI/15/2007
z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zawierania porozumieě dotyczących realizacji zadaě związanych
z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych,
zwanymi dalej „Stronami”.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r.
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r.
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r.
Nr 144, poz. 1041), Strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina
Żagaě o statusie miejskim przejmuje obowiązek
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
w 2010r., położonych na terenie gminy, a w szczególnoĝci:
1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;
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2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku
i czystoĝci na cmentarzach i grobach wojennych;
3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do
rejestru zabytków;
4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie gminy;
5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu
Głównego PCK.
2. Wojewoda Lubuski udziela na cele okreĝlone
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu paěstwa na
zadania bieżące w kwocie 62.000zł. (słownie: szeĝńdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym na wykonanie
projektu urządzenia cmentarza żołnierzy Armii Sowieckiej w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej (cmentarz Nr 2) – 1.000zł .
§ 2. Przyznane ĝrodki finansowe przekazane zostaną w całoĝci na konto Urzędu Miejskiego w Żaganiu przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi ĝrodkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej
dotacji prac okreĝlonych w planach rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2010r.
2. Ĝrodki finansowe otrzymywane na realizację
zadaě objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).
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4. Nie rozliczenie się z realizacji ĝrodków finansowych w terminie okreĝlonym w ust. 1 stanowiń
może o nieprzyznaniu w roku 2011 funduszy na cel
okreĝlony w ust.1 § 1.
§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całoĝci dotacji przyznanej Gminie może nastąpiń w przypadku:
1) przeznaczenia przyznanych ĝrodków dotacji na
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego okreĝlonych w art. 1 ustawy
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach
wojennych;
2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówieě publicznych (Dz. U.
z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częĝciowego zmniejszenia potrzeb dotacji.
§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów
grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskań zgodę Wojewody Lubuskiego.
2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może
byń wydana po przedłożeniu:
1) ustalonego zakresu prac remontowych z okreĝleniem obiektu, którego te prace dotyczą;
2) projektu obiektu;
3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;
4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów
wpisanych do rejestru zabytków województwa
lubuskiego;

3. W terminie do dnia 30 wrzeĝnia 2010r., Gmina
wstępnie okreĝli planowane zadania rzeczowe oraz
potrzeby finansowe na 2011r.

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania
w oparciu o przepisy prawa budowlanego);

§ 4. 1. Koěcowe rozliczenie z realizacji ĝrodków
finansowych i zadaě rzeczowych Gmina zobowiązuje się przedłożyń do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla
każdego obiektu.

2. Do rozliczenia należy dołączyń kserokopie
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy,
zlecenia, rachunki, faktury, kserokopie dowodów
zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone
za zgodnoĝń z oryginałem.
3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą byń
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
zamówieniach publicznych.

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadaě powierzonych niniejszym porozumieniem
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 7. 2. Nadzór odbywa się w szczególnoĝci poprzez:
1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów
wojennych,
2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania
zadaě.
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§ 8. 1. Porozumienie może byń zmienione lub
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy
czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę
obejmuje ĝrodki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od
tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych
w § 4 ust. 2 i 3.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoĝci.

Poz. 530, 531

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.
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POROZUMIENIE
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 25 marca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Żary o statusie
miejskim, reprezentowaną przez Burmistrza Romana
Pogorzelca, działającego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr XII/68/1999 z dnia 28 października 1999r. w sprawie przejęcia przez Miasto
Żary zadaě z zakresu administracji rządowej, zwanymi dalej „Stronami”.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r.
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r.
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r.
Nr 144, poz. 1041), Strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina Żary o statusie miejskim przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2010r.,
położonych na terenie gminy, a w szczególnoĝci:
1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;
2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku
i czystoĝci na cmentarzach i grobach wojennych;
3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad gro-

bami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do
rejestru zabytków;
4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie gminy;
5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu
Głównego PCK.
2. Wojewoda Lubuski udziela na cele okreĝlone
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu paěstwa na
zadania bieżące w kwocie 12.000zł. (słownie: dwanaĝcie tysięcy złotych).
§ 2. Przyznane ĝrodki finansowe przekazane zostaną w całoĝci na konto Urzędu Miejskiego w Żarach przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi ĝrodkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej
dotacji prac okreĝlonych w planach rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2010r.
2. Ĝrodki finansowe otrzymywane na realizację
zadaě objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).
3. W terminie do dnia 30 wrzeĝnia 2010r., Gmina
wstępnie okreĝli planowane zadania rzeczowe oraz
potrzeby finansowe na 2011r.
§ 4. 1. Koěcowe rozliczenie z realizacji ĝrodków
finansowych i zadaě rzeczowych Gmina zobowiązuje się przedłożyń do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.
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2. Do rozliczenia należy dołączyń kserokopie
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy,
zlecenia, rachunki i faktury, kserokopie dowodów
zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone
za zgodnoĝń z oryginałem.

wpisanych do rejestru zabytków województwa
lubuskiego;
5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania
w oparciu o przepisy prawa budowlanego);
6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla
każdego obiektu.

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą byń
opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nie rozliczenie się z realizacji ĝrodków finansowych w terminie okreĝlonym w ust. 1 stanowiń
może o nieprzyznaniu w roku 2011 funduszy na cel
okreĝlony w ust. 1 § 1.
§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całoĝci dotacji przyznanej Gminie może nastąpiń w przypadku:

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadaě powierzonych niniejszym porozumieniem
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
§ 7. 2. Nadzór odbywa się w szczególnoĝci poprzez:

1) przeznaczenia przyznanych ĝrodków dotacji na
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego okreĝlonych w art. 1 ustawy
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach
wojennych;
2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częĝciowego zmniejszenia potrzeb dotacji.
§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów
grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskań zgodę Wojewody Lubuskiego.
2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może
byń wydana po przedłożeniu:
1) ustalonego zakresu prac remontowych z okreĝleniem obiektu, którego te prace dotyczą;
2) projektu obiektu;
3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;
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1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów
wojennych,
2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania
zadaě.
§ 8. 1. Porozumienie może byń zmienione lub
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy
czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę
obejmuje ĝrodki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od
tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych
w § 4 ust. 2 i 3.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoĝci.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.
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PROTOKÓŁ
z dnia 18 kwietnia 2010r.
protokół referendum gminnego

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35
Arkusz 1
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35
Arkusz 2

– 1994 –
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Województwa Lubuskiego Nr 35
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2010r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za okres 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
W celu realizacji zadaě Starosty w okresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami
i strażami oraz zadaě okreĝlonych w ustawie z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeěstwa
obywateli, Komisja Bezpieczeěstwa i Porządku została powołana w dniu 19 marca 2007r. W okresie
sprawozdawczym Komisja Bezpieczeěstwa i Porządku odbyła trzy posiedzenia: 15 czerwca 2009r.,
2 października 2009r., 8 grudnia 2009r.

Kryzysowego na terenach zagrożonych powodzią,
doskonalenie systemów alarmowania, współdziałania i dowodzenia różnymi służbami na miejscu akcji,
doskonalenia umiejętnoĝci prowadzenia, kierowania
i koordynacji działaě ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu pływającego, doskonalenie umiejętnoĝci z ratownictwa medycznego w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przez ratowników krajowego systemu ratowniczo - gaĝniczego.

Na pierwszym posiedzeniu, tj. w dniu 15 czerwca
2009r. podsumowano realizację tematów oraz
omówiono zadania zrealizowane przez Członków
Komisji w ramach Programu Bezpieczny Powiat
Sulęciěski na lata 2007 - 2010. W Programie znalazły
się następujące zadania: Bezpieczne wakacje, Wiosna bez płomieni, Ratujmy skowronki, Czad - cichy
zabójca, Czujka w każdym domu, Bezpieczna zerówka, Bezpieczne schroniska, Działania prewencji kryminalnej Policji, Niechronieni uczestniczący w ruchu
drogowym, Styczniowy weekend, Alkohol i narkotyki, Bezpieczna droga Nr 22, Bezpieczne ferie, Trzeźwoĝń wĝród młodzieży, Działalnoĝń prewencyjna
w zakresie zapewnienia bezpieczeěstwa dzieci
i młodzieży, Dzieě ofiar przestępstw. Podejmowane
są także przedsięwzięcia policjantów mające na celu
poprawę bezpieczeěstwa w ruchu drogowym.
W ramach Programu zrealizowano również Turniej
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"
i Turniej Bezpieczeěstwa w Ruchu Drogowym. Na
posiedzeniu Komisji omówiono także przygotowania do organizacji X - lecia powstania Powiatu Sulęciěskiego, a także zapoznano się z wynikami pracy
strażników Społecznej Straży Rybackiej i wynikami
kontroli strażaków w Gminie Lubniewice i Torzym.
Poruszono temat zakłócania spokoju mieszkaěcom
i wczasowiczom przez pływające po jeziorach łodzie
z silnikami.

Ze względu na gwałtowną zmianę pogody "biały
szkwał" (tj. porywisty wiatr wiejący w kierunku zachodnim z prędkoĝcią ponad 20m/s, połączony
z obfitymi opadami deszczu), zaskoczył grupę wędkarzy przebywających, prawdopodobnie nielegalnie,
na terenie Parku Narodowego "Ujĝcie Warty". Nieoczekiwana zmiana warunków pogodowych zaskoczyła wędkarzy, którzy przy użyciu nie-wielkiego
pontonu chcieli dopłynąń Kanałem Postomskim do
"Wiaty" przy Moĝcie Wysokiěskiego w celu schronienia się przed nawałnicą. Trudne warunki pogodowe uniemożliwiły im realizację tego zadania. Podczas próby dopłynięcia do "Wiaty" uszkodzeniu uległ
ponton (przebicie komór po-wietrznych) uniemożliwiając dalsze płynięcie. W rezultacie zdarzenia
6 osób znalazło się w wodzie. Wędkarze nie posiadali na wyposażeniu pontonu kamizelek ratunkowych.
Niska temperatura wody wynosząca około +6 st.C
szybko doprowadziła do wychłodzenia organizmów
wędkarzy, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia
życia. Należy jak najszybciej, za pomocą łodzi silnikowych, dotrzeń do poszkodowanych wędkarzy,
wyjąń ich z wody i ewakuowań na ląd, w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej i przekazania
służbom Pogotowia Ratunkowego.

Kolejne spotkanie Członków Komisji Bezpieczeěstwa
i Porządku było posiedzeniem wyjazdowym. Przewodniczący i Członkowie Komisji uczestniczyli czynnie w ńwiczeniach i byli obserwatorami ńwiczeě
taktyczno - bojowych pk. "Biały Szkwał 2009", które
odbyły się w dniu 2 października 2009r. na Kanale
Postomskim w Gminie Słoěsk, na terenie Parku Narodowego "Ujĝcie Warty", na ĝcieżce edukacyjnej
"Ptasim Szlakiem", Betonka (okolice IV mostu). Tematem ńwiczenia była ewakuacja grupy wędkarzy
z terenu Parku Narodowego "Ujĝcie Warty w Słoěsku oraz zabezpieczenie medyczne osób poszkodowanych podczas szkwału na Kanale Postomskim.
Celem ńwiczenia było doskonalenie umiejętnoĝci szkolenie służb Powiatowego Zespołu Zarządzania

SYTUACJA WSTĘPNA

RODZAJ ŃWICZEĚ
kompleksowe
dzienne
zapowiedziane
-z rozwinięciem łącznoĝci radiowej
W ńwiczeniach uczestniczyli:
Jednostki OSP
Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty
Sulęciěskiego
Przedstawiciele Urzędów Gmin
Przedstawiciel Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeě Wodnych w Zielonej Górze
- Inspektorat w Sulęcinie
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Przewodniczący i członkowie Komisji Bezpieczeěstwa i Porządku
Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie
Podsumowanie ogólne ze wszystkim uczestnikami
ńwiczeě przeprowadzone zostało podczas zbiórki
przy Moĝcie Wysokiěskiego "Wiata". Omówiono
stopieě osiągnięcia podstawowych celów, ocenę
działaě poszczególnych jednostek, ewentualne błędy powstałe podczas ńwiczeě.
Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeěstwa i Porządku Publicznego odbyło się 8 grudnia 2009r.
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i członkowie Komisji oraz zaproszeni goĝcie, w tym dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Sulęcinie i zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Sulęcinie. W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowaě na zakażenie górnych dróg oddechowych ( w tym grypy AH1N1) Artur Krysik - Dyrektor PSSE omówił objawy choroby oraz metody
zapobiegania. Przypomniał, że ludnoĝń nie jest odporna na pandemię i może zarażań się w bardzo
szybkim tempie. Powody do alarmu to nowa mutacja wirusa oraz zwiększająca się liczba chorych trafiających do szpitali. Dyrektor poinformował, że
w kraju jest ogłoszona szósta faza pandemii tzn.
wystąpiły wszelkie cechy wirusa pandemicznego,
przy czym jednoczeĝnie jest to nowy wariant genetyczny, który wywołuje zakażenia u ludzi, powszechnie przenoszony z człowieka na człowieka. W przypadku zaostrzenia się choroby, pracownicy PSSE
przy współpracy Starostwa Powiatowego przygotują
ulotkę informacyjną dla mieszkaěców o sposobie
postępowania wobec chorych zakażonych wirusem
grypy AH1N1. Na spotkaniu podsumowano także
realizację zadaě w ramach Programu Bezpieczny
Powiat Sulęciěski na lata 2007 - 2010. Rok 2009 jest
okresem, w którym kontynuowane są akcje edukacyjno - uĝwiadamiające:
1) "Wiosna bez płomieni - Ratujmy skowronki",
2) "Bezpieczne wakacje - letni wypoczynek dzieci
i młodzieży",
3) "Bezpieczne wakacje - Otwarte strażnice",
4) Akcja kontroli budynków socjalnych,
5) Akcja kontroli internatów,
6) Akcja kontroli miejsc, w których znajduja się
automaty do gier,
7) "Czad - cichy zabójca",
8) OTWP - Młodzież zapobiega pożarom,
9) "Czujka w każdym domu".
Głównym celem akcji "Wiosna bez płomieni" jest
propagowanie zachowaě prowadzących do gospodarki zgodnej z zasadami współistnienia naturalnego ĝrodowiska i człowieka, w szczególnoĝci na
uĝwiadamianiu niecelowoĝci stosowania wypaleě
jako ĝrodka wspomagającego prace rolne, wskazywaniu niebezpieczeěstw związanych z wypalaniem
pozostałoĝci roĝlinnych na polach, łąkach i nieużytkach, przedstawieniu sposobów postępowania
w celu ograniczenia i likwidacji już powstałych poża-
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rów, ukazaniu piękna otaczającej przyrody w zestawieniu ze zgliszczami popożarowymi. Spadkowa
tendencja pożarów w rolnictwie jest wynikową m.in.
przedmiotowych akcji propagandowych prowadzonych przez PSP. Należy także wziąń pod uwagę fakt,
że w związku z procedurą zgłaszania gospodarstw
rolnych celem uzyskania dopłat, rolnicy zaprzestaną
wypalania nieużytków.
W związku z faktem, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie w Polsce kilkadziesiąt
osób, prowadzona jest akcja "Czad- cichy zabójca".
Zatrucie czadem często nie ma związku z powstaniem pożaru, a wynika z niewłaĝciwej eksploatacji
budynku i znajdujących się w nim urządzeě i instalacji grzewczych. Głównym źródłem zatruń w budynkach mieszkalnych jest niesprawnoĝń przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych
i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych
przewodów może wynikań z ich nieszczelnoĝci, braku konserwacji, w tym oczyszczania, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów szczelnoĝci stosowanych
okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien
i drzwi na nowe. Może to prowadziń do niedrożnoĝci
przewodów, braku ciągu, a nawet do powstania
zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że
dym zamiast wydostawań się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczeě.
Wieloletnia analiza działaě ratowniczo - gaĝniczych
prowadzonych przez Paěstwową Straż Pożarną wykazała, że podczas pożarów budynków mieszkalnych
co roku giną ludzie lub odnoszą bardzo poważne
obrażenia. Statystyki przedstawiają się następująco:
rok 2005 zginęły 23 osoby, a 75 odniosło
obrażenia,
rok 2006 zginęło 9 osób, a 80 odniosło obrażenia,
rok 2007 zginęło 19 osób, a 92 odniosło
obrażenia,
rok 2008 zginęły 23 osoby, a 56 odniosło
obrażenia,
rok 2009 zginęło 9 osób (do dnia 26 marca).
Statystycznie 60 - 70% przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania,
takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór.
Pomimo tego, że bezpoĝrednią przyczyną ĝmierci są
najczęĝciej silne trujące produkty spalania i rozkładu
termicznego, ciągle mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu. Urządzenia te wprawdzie
nie zapobiegają powstawaniu pożarów, ale mogą
skutecznie zaalarmowań lokatorów mieszkania,
w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu
przypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem
budynku oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty. Domowe czujki dymu znajdują
nabywców w wielu krajach na ĝwiecie, co wynika ze
ĝwiadomoĝci, że w warunkach pożaru ryzyko utraty
życia gwałtownie roĝnie. Badania przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, że stosowa-
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nie urządzeě wczesnego ostrzegania o pożarze redukuje ryzyko ĝmierci o 40% i więcej. Statystyki pożarów w zależnoĝci od miejsca powstania pokazują,
że najwięcej pożarów występuje w kuchni. Także
w kuchni 41% wypadków związanych jest z obrażeniami ciała. Natomiast miejscem występowania
największej iloĝci ofiar ĝmiertelnych jest pokój wypoczynkowy, jadalnia (42% ogółu przypadków
ĝmiertelnych). Pomimo dużej iloĝci pożarów
w kuchni normy nie zalecają stosowania tam czujek,
ze względu na dużą iloĝń alarmów fałszywych.
Wzorem lat ubiegłych, z myĝlą o dzieciach i młodzieży wypoczywających w sposób zorganizowany,
jak i spędzających wakacje w domu, Komenda Powiatowa Paěstwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
omówiła planowaną akcję "Bezpieczne wakacje otwarte strażnice". W trakcie jej trwania zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką osób dorosłych, po wczeĝniejszym uzgodnieniu, będą mogły
przyjĝń na wycieczkę do strażnicy KPPSP w Sulęcinie. W czasie pobytu w jednostce ratowniczo - gaĝniczej dzieci i młodzież będą miały możliwoĝń zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostki,
prowadzoną działalnoĝcią ratowniczo - gaĝniczą,
przebiegiem służby oraz z podstawowymi zasadami
bezpieczeěstwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej na obozie, kolonii, wycieczce czy w domu.
W ramach tej akcji prowadzone są również czynnoĝci kontrolno - rozpoznawcze w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami kuratorium oĝwiaty, sanepidu i policji.
W związku z tragicznym w skutkach pożarem budynku socjalnego, jaki miał miejsce w Kamieniu
Pomorskim, funkcjonariusze KPPSP przeprowadzili
czynnoĝci kontrolno - rozpoznawcze w budynku przy
ul. Witosa 30A w Sulęcinie. Stwierdzone w trakcie
kontroli nieprawidłowoĝci, dotyczące głównie drożnoĝci dróg ewakuacyjnych i składowania na nich
materiałów palnych oraz stanu technicznego instalacji użytkowych, zostały usunięte przez administratora budynku przed wydaniem decyzji.
W ramach upowszechniania i propagowania zagadnieě z zakresu ochrony przeciwpożarowej współuczestniczono w prowadzeniu eliminacji gminnych
i powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" organizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Sulęcinie, a także w turnieju "Bezpieczna
Zerówka" organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie.
Na trzecim posiedzeniu Komisji omówiono działalnoĝń prewencyjną w zakresie zapewnienia bezpieczeěstwa dzieci i młodzieży prowadzoną przez KPP
w Sulęcinie w ramach realizacji rządowego programu pn. "Razem bezpieczniej". Do zadaě zaliczyń
można:
prowadzenie pogadanek w oddziałach "0"
oraz Turnieju Wiedzy o Bezpieczeěstwie,
działania prewencyjne w ramach programu "LUPO" - spotkania w szkołach pod-
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stawowych klasy I - VI (ferie zimowe,
Ĝwięta Wielkanocne, wakacje),
przeprowadzenie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeěstwie pn. "Bezpieczne Wakacje
z LUPO",
działania profilaktyczne w trakcie trwania
ferii zimowych - nadzór nad organizacją
wypoczynku zimowego,
realizacja programu prewencyjnego KPP
w Sulęcinie "Cena życia na drodze" - klasy
II szkół ĝrednich,
działania profilaktyczne "Bezpieczne Wakacje 2009",
działania profilaktyczne w zakresie "Zwalczanie zjawiska handlu ludźmi" - szkoły
ĝrednie,
działania profilaktyczne w zakresie zjawiska Cyberprzemocy i prawnej odpowiedzialnoĝci nieletnich - gimnazja i szkoły
podstawowe,
Dzieě Ofiar Przestępstw - 24.02.2009,
Turniej Wiedzy o Bezpieczeěstwie - Specjalny Oĝrodek Szkolno - Wychowawczy
w Sulęcinie, 14.05.2009r.,
Turniej Bezpieczeěstwa Ruchu Drogowego
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
w Sulęcinie - 17.04.2009r.,
inne działania podejmowane w ramach
bieżących interwencji we współpracy
z pedagogami i uczniami,
rozpoczęcie prac w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, nadzór nad rodzinami,
w których obserwuje się zjawisko patologii, bieżącej współpracy z kuratorami sądowymi oraz przedstawicielami innych instytucji pozapolicyjnych, działania falowe
w zakresie ujawniania nietrzeźwoĝci młodzieży, sprawców czynów karalnych itp.
działalnoĝń prewencyjna w zakresie zapewnienia bezpieczeěstwa dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Sulęciěskiego.

W okresie od wrzeĝnia do grudnia 2009r. funkcjonariusze KPP w Sulęcinie realizowali program prewencyjny "Lupo" (Moja szkoła jest bezpieczna - rządowy
program "Razem Bezpieczniej". W klasach I rozdano
335 sztuk "listu od Lupo" z planem lekcji, w klasach
II rozdano 366 sztuk "Małego elementarza bezpieczeěstwa", w klasach III rozdano 327 podkładów na
biurko "Kalendarz Przyjaciela Lupo" oraz 21 podręczników dla nauczycieli "Lekcje z Lupo", w klasach
IV rozdano 370 podkładek pod mysz komputerową
"Niezbędnik bezpiecznego internauty".
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Dołączyliĝmy się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. "Pozory mylą - dowód nie". Celem było
zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu
niepełnoletnim. Policjanci przypomnieli sprzedawcom o koniecznoĝci sprawdzania dowodów tożsamoĝci młodych osób, które chcą zakupiń alkohol. Od
2001 roku dowody osobiste wydawane są również
osobom poniżej 18 roku życia i różnią się datą ważnoĝci dokumentu. Ulotki i plakaty związane z tą
kampania zostały rozdanie dla 83 punktów sprzedaży (sklepy, lokale).
W okresie od listopada do grudnia 2009r. prowadzone były działania profilaktyczne z uczniami "zerówek" w ramach przygotowaě do III Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeěstwie, którego celem jest edukacja dzieci z grup klas "0" w zakresie
bezpiecznych zachowaě, ukierunkowania działaě
dzieci na pomoc rówieĝnikom w sytuacjach kryzysowych, propagowanie pozytywnego wizerunku
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policjanta wĝród dzieci. Na zakoěczenie zajęń każdy
uczeě otrzymał "Wycinanki Lupo", a placówki zaproszone zostały do udziału w Turnieju.
W grudniu 2009r. prowadzono działania profilaktyczne pn. "Bezpieczna droga do szkoły "Ĝwiecisz
- jesteĝ". W ramach programu rozdano elementy
odblaskowe. Podejmowane przedsięwzięcia policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego mają na celu
poprawę bezpieczeěstwa w ruchu drogowym.
Warto podkreĝliń zaangażowanie wszystkich uczestniczących w posiedzeniach Komisji Bezpieczeěstwa
i Porządku w 2009r. wyrażając jednoczeĝnie nadzieję
na wspólną i ĝcisłą współpracę w roku 2010.
Starosta
Stanisław Kubiak
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 199/09
z dnia 4 czerwca 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)
Sędzia WSA Michał Ruszyěski

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca
2009r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Ewy Żaba - Więcek sprawy ze
skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu
Oddziału
w
Gorzowie
Wlkp.
na
uchwałę
Nr XLVII/774/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 stycznia 2009r. w przedmiocie zamiaru
likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie
Wlkp. stwierdza:
I.

nieważnoĝń zaskarżonej uchwały,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na
rzecz strony skarżącej – Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Gorzowie Wlkp. kwotę 574 (słownie: pięńset
siedemdziesiąt cztery) złotych tytułem zwrotu
kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
Uchwałą z dnia 28 stycznia 2009r. Nr XLVII/774/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zamiaru
likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie
Wlkp., w paragrafie 1 stwierdzono, że z dniem
31 sierpnia 2009r. zamierza się zlikwidowań filię publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
z siedzibą przy ul. Osadniczej 3, wchodzącą w skład
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
W dniu 10 lutego 2009r. do Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. wpłynęło wezwanie Związku Nauczycielstwa
Polskiego Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. do
usunięcia naruszenia prawa. W piĝmie tym, Związek
podniósł, iż uchwała z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp. podjęta została sprzecznie z prawem i narusza ona uprawnienia związków
zawodowych, uczniów i pracowników filii szkoły.
Podniósł jednoczeĝnie, iż uchwała ta powinna zostań
podjęta dopiero po wyrażeniu opinii w przedmiotowej sprawie przez związek zawodowy, co wynika
jednoznacznie z przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
23 maja 1991r. o związkach zawodowych. Z uwagi
zatem na to, iż Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie wykonała przed podjęciem uchwały intencyjnej ustawowego obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego i nie przesłała projektu uchwały intencyjnej,
zaĝ o podjęciu uchwały związek zawodowy uzyskał
informację z publikatorów, tj. prasy, dlatego uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
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Uchwałą z dnia 4 marca 2009r. Nr XLIX/821/2009
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. postanowiła odmówiń
uwzględnienia wezwania Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie Wlkp. do
usunięcia naruszenia prawa polegającego na nie
przedstawieniu do zaopiniowania uchwały Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLVII/774/2009 z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji filii
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
Skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie Wlkp., działając na
podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zm. - dalej jako „u.s.g.”) zaskarżył uchwałę Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLVII/774/2009 z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji filii
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp., zarzucając jej nieważnoĝń z powodu wydania z rażącym
naruszeniem obowiązującego prawa, a w szczególnoĝci przepisów ustawy o związkach zawodowych.
W uzasadnieniu skargi Zarząd wskazał, iż zaskarżona
uchwała powinna byń podjęta dopiero po wyrażeniu
opinii w przedmiotowej sprawie przez związek zawodowy, a w tym przypadku przez uprawniony
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Gorzowie Wlkp. Wskazał ponadto, że obowiązek
uzyskania opinii przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji tzw. uchwały intencyjnej wynika
wprost z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych. W ĝwietle art. 19 ust. 2
ustawy o związkach zawodowych projekt uchwały
Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji filii szkoły
winien byń przedłożony odpowiednim władzom
statutowym związku zawodowego przed jego przyjęciem przez Radę Miasta, gdyż takie rozwiązanie
umożliwia skorzystanie przez związki zawodowe
z prawa do wyrażenia swego stanowiska przed rozstrzygnięciem przez okreĝlone organy spraw istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie wykonała przed
podjęciem uchwały intencyjnej ustawowego obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, nie
przesłała projektu uchwały intencyjnej, zaĝ o podjęciu tej uchwały związek zawodowy uzyskał informację z publikatorów (prasy).
Jednoczeĝnie skarżący wskazał, iż Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
30 listopada 2007r. I OSK 1282/07, uznał fakt przyznania przez przepis art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) reprezentatywnej
organizacji związkowej prawo opiniowania założeě
i projektów aktów prawnych w zakresie objętym
zadaniami związków zawodowych. Prawu temu odpowiada obowiązek władzy publicznej kierowania
założeě albo projektów aktów prawnych, o których
mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych
związku, okreĝlając termin przedstawienia opinii nie
krótszy niż 30 dni.
W ocenie skarżącego, niewątpliwie zaskarżona
uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o zamiarze
likwidacji filii Szkoły Podstawowej mieĝci się w po-
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jęciu aktu prawnego, o którym mowa w powołanym
przepisie. Obowiązek organów samorządu terytorialnego zasięgnięcia opinii związków zawodowych
o założeniach albo projektach aktów prawnych odnosi się tylko do tych spoĝród nich, które dotyczą
okreĝlonego przedmiotu. Jest on wskazany w ustawie o związkach zawodowych przez generalne odesłanie, gdyż art. 19 ust. 1 tejże ustawy stanowi
„o prawie opiniowania w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych". Zadania te wymienia
art. 1 ust. 1, art. 4 i 6 tej ustawy. Analiza zadaě wymienionych w tych przepisach prowadzi do wniosku, że chodzi o reprezentację i obronę praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, obronę
ich godnoĝci, interesów materialnych i moralnych,
zbiorowych i indywidualnych, tworzenia korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. Zauważyń należy, że w ustawie o związkach zawodowych
zadania te okreĝlone są tylko generalnie, a bardziej
szczegółowe scharakteryzowanie zadaě zawierają
postanowienia statutowe związków zawodowych.
Celem związku jest obrona godnoĝci, praw i interesów pracowniczych członków Związku i rodzin,
w szczególnoĝci: zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
wynagrodzenia, warunków socjalno -bytowych oraz
bezpieczeěstwa i higieny pracy.
W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Gorzowa
Wlkp. wniosła o oddalenie skargi, wskazując jednoczeĝnie, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeĝnia 1991r.
o systemie oĝwiaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) do właĝciwoĝci Rady Miasta Gorzowa Wlkp. jako organu prowadzącego szkoły
i placówki oĝwiatowe należy między innymi ich likwidowanie. Zgodnie z art. 59 ust 1 ustawy o systemie oĝwiaty organ prowadzący jest obowiązany,
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji
szkoły, zawiadomiń o zamiarze jej likwidacji: rodziców uczniów, właĝciwego kuratora oĝwiaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właĝciwej do prowadzenia szkół danego typu.
Zgodnie z art. 59 ust 2 ww. ustawy szkołę można
zlikwidowań po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oĝwiaty.
Zdaniem organu stanowisko ZNP jest nieprawidłowe. Organ prowadzący dopełnił wszelkich wymogów ustawowych, o których mowa w art. 59 ustawy
o systemie oĝwiaty, co potwierdza obecnie ukształtowana linia orzecznictwa sądownictwa administracyjnego.
Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r.
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), zwanej dalej
"ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych", ma prawo opiniowania założeě
i projektów aktów prawnych w zakresie objętym
zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to
założeě projektu budżetu paěstwa oraz projektu
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ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują
odrębne przepisy. Natomiast ustęp 2 cytowanej
ustawy stanowi, iż organy władzy i administracji
rządowej oraz organy samorządu terytorialnego
kierują założenia albo projekty aktów prawnych,
o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz
statutowych związku, okreĝlając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin
ten może zostań skrócony do 21 dni ze względu na
ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na
przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeě albo projektu wraz
z pismem okreĝlającym termin przedstawienia opinii. Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Przepisy powyższe wskazują jednoznacznie, iż ustawa o związkach zawodowych wymaga konsultacji
jedynie „aktów prawnych" i to takich, które są objęte zadaniami związków zawodowych. Uchwała
o zamiarze likwidacji filii szkoły nie ma charakteru
aktu prawa. Jest to jedynie indywidualny akt organizacyjny. Stanowi bowiem tylko informację, iż Rada
Miasta zamierza zlikwidowań filię szkoły. W odróżnieniu zatem od samego aktu likwidacji, nie wywołuje bezpoĝrednio skutków prawnych w odniesieniu
do nauczycieli szkoły i pracowników w niej zatrudnionych. W sposób jednoznaczny potwierdził to
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
w wyroku z dnia 3 wrzeĝnia 2008r. sygn. akt II SA/Go
480/08. Takie samo stanowisko wyraził w swoim
orzeczeniu
Wojewódzki
Sąd
Administracyjny
w Olsztynie (por. wyrok WSA w Olsztynie
z 24 czerwca 2008r. II SA/01 265/08). W uzasadnieniu
tego wyroku wskazano, iż uchwała o zamiarze likwidacji szkoły dopiero otwiera procedurę związaną
z likwidacją szkoły. Skutkiem jej podjęcia jest, jedynie zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły
podmiotów, okreĝlonych w treĝci art. 59 ust. 1 zdanie 2 ustawy o systemie oĝwiaty, co stanowi wypełnienie procedury przewidzianej w tym przepisie,
zobowiązującej organ prowadzący szkołę do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły co najmniej
na 6 miesięcy przed terminem likwidacji: rodziców
uczniów, właĝciwego kuratora oĝwiaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właĝciwej do prowadzenia szkół danego typu. Jest
ona zatem jedynie wyrazem intencji i woli organu
stanowiącego jednostki samorządu. Stanowi akt
o charakterze indywidualno - organizacyjnym, a nie
akt prawny w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy
o związkach zawodowych. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły nie mieĝci się w zakresie
działania związków zawodowych, gdyż w żaden
sposób nie wpływa na prawa i interesy pracownicze, do których obrony powołane są związki zawodowe. Z kolei w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2005r. sygn. akt II OSK
332/05 wyrażono pogląd, iż nie cała działalnoĝń
uchwałodawcza gminy jest objęta obowiązkiem
współdziałania ze związkami zawodowymi w formie
opiniowania założeě i projektów aktów prawnych,
obowiązek ten nie obejmuje spraw załatwianych
w drodze indywidualnych aktów organizacyjnych.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
W pierwszej kolejnoĝci wskazania wymaga, iż zgodnie z art. 1 ustawy z dnia
25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwoĝci przez
kontrolę działalnoĝci administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest wyłącznie pod względem
legalnoĝci tj. zgodnoĝci z prawem. Zgodnie
z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. 153, poz. 1270, ze zmianami), sąd administracyjny stosuje przewidziane ustawą ĝrodki w celu
usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów
lub czynnoĝci wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach
sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla koěcowego jej załatwienia.
W myĝl przepisu art. 147 § 1 cytowanej ustawy, Sąd
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważnoĝń tej
uchwały lub aktu w całoĝci lub w częĝci albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważnoĝci.
W ocenie Sądu zaskarżona uchwała została wydana
z naruszeniem przepisów prawa, przy czym stwierdzone naruszenie prawa należy zakwalifikowań, jako
istotne - w myĝl art. 91 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Zaskarżoną uchwałą Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
uchwaliła, iż z dniem 31 sierpnia 2009r. zamierza się
zlikwidowań filię publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Gorzowie Wlkp. Podstawę materialnoprawną
wskazanej uchwały w zakresie zamierzonej likwidacji szkoły publicznej stanowił przepis art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 wrzeĝnia 1991r. o systemie oĝwiaty
(Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm. - dalej jako „u.s.o.”)
zgodnie z którym szkoła publiczna, z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2, może byń zlikwidowana z koěcem roku
szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwoĝci kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego
samego typu, a także odpowiednio o tym samym
lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym
zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomiń o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców
uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych
- uczniów), właĝciwego kuratora oĝwiaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właĝciwej do prowadzenia szkół danego typu. Stosownie do przepisu ust. 2 w/w artykułu szkoła lub
placówka publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego może zostań zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna
prowadzona przez inną osobę prawną lub fizyczną za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej
założenie.
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Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 854 ze
zm. - dalej jako „u.z.z.”) związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy,
powołaną do reprezentowania i obrony ich praw,
interesów zawodowych i socjalnych. Stosownie do
treĝci przepisu art. 4 i 6 u.z.z. związki zawodowe
reprezentują pracowników i inne osoby, o których
mowa w art. 2, a także bronią ich godnoĝci, praw
oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno
zbiorowych jak i indywidualnych i współuczestniczą
w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu
i wypoczynku. Realizację wskazanych celów działania związków zawodowych ustawodawca zapewnia
między innymi przez zapewnienie tej organizacji
prawa opiniowania założeě i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, o czym stanowi przepis art. 19 ust. 1
u.z.z. W myĝl przepisu art. 19 ust. 2 u.z.z. organy
władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty
aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, okreĝlając
termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż
30 dni. Termin ten może zostań skrócony do 21 dni
ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie
terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg
terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia
następującego po dniu doręczenia założeě albo projektu wraz z pismem okreĝlającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej
wyrażenia.
Wskazań zatem należy, że art. 19 wprowadza unormowanie polegające na tym, że związki zawodowe
nie tylko mają prawo opiniowania założeě i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych
ustaw, ale w ogóle założeě i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Zmienia to w sposób istotny także zakres spraw objętych zadaniami związków zawodowych. Zadania związków zawodowych dotyczą bowiem projektów i założeě ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, ale także aktów jednostek samorządu terytorialnego. Powołane przepisy przyznają reprezentatywnej organizacji związkowej prawo
opiniowania założeě i projektów aktów prawnych
w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Prawu temu odpowiada obowiązek władzy
publicznej kierowania założeě albo projektów aktów
prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, okreĝlając termin
przedstawienia opinii nie krótszy niż 30 dni.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej
sprawy jednoczeĝnie należy wskazań, że Związek
Nauczycielstwa Polskiego jest zgodnie z art. 1 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym
związkiem zawodowym pracowników oĝwiaty i wy-
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chowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, o których mowa w art. 7 (art. 1 Statutu).
Jego głównymi celami jest obrona godnoĝci, praw
i interesów członków ZNP, aktywne uczestniczenie
w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej
oĝwiaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolnoĝci i godnoĝci osobistej, dążenie do powszechnej
dostępnoĝci do oĝwiaty na wszystkich jej szczeblach
oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz tworzenie materialnej i społecznej bazy dla
realizowania zadaě w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym ĝrodowisk lokalnych i całego kraju (art. 5 Statutu). Cele te,
związek zawodowy realizuje m. in. poprzez uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących
statusu prawnego pracowników oĝwiaty, szkolnictwa wyższego i nauki (art. 6 pkt 1 Statutu), opiniowanie aktów prawnych dotyczących oĝwiaty, szkolnictwa wyższego i nauki (art. 6 pkt 2 Statutu), oraz
opracowywanie i przedkładanie właĝciwym organom paěstwowym i samorządowym wniosków,
opinii i stanowisk w sprawach oĝwiaty, szkolnictwa
wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin
(art. 6 ust. 3 Statutu).
W kontekĝcie przepisów ustawy z 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych a także statutu ZNP
wskazującego wyraźnie zakres działania tej
organizacji, bezspornym jest, iż uchwała z dnia
28 stycznia 2009r. Nr XLVII/774/2009 Rada Miasta
Gorzowa Wlkp. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp. mieĝci się
w pojęciu aktu prawnego, o którym mowa
w powołanym przepisie art. 19 u.z.z.. Obowiązek
organów samorządu terytorialnego zasięgnięcia
opinii związków zawodowych o założeniach albo
projektach aktów prawnych odnosi się tylko do tych
spoĝród nich, które dotyczą okreĝlonego przedmiotu. Jak już zostało wskazane zadania te wymienia art. 1 ust. 1, art. 4 i 6 u.z.z., zaĝ analiza tych
zadaě prowadzi do wniosku, że chodzi o reprezentację i obronę praw, interesów zawodowych
i socjalnych ludzi pracy, obroną ich godnoĝci,
interesów materialnych i moralnych, zbiorowych
i indywidualnych, tworzenia korzystnych warunków
pracy, bytu i wypoczynku. Zauważyń należy, że
w ustawie o związkach zawodowych zadania te
okreĝlone są tylko generalnie, a bardziej szczegółowe scharakteryzowanie zadaě zawierają postanowienia statutowe związków zawodowych.
Wprawdzie nie cała działalnoĝń uchwałodawcza
gminy jest objęta obowiązkiem współdziałania ze
związkami zawodowymi w formie opiniowania założeě i projektów aktów prawnych, bowiem obowiązek taki nie obejmuje spraw załatwianych w drodze
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indywidualnych aktów organizacyjnych (por. wyrok
NSA z dnia 7 grudnia 2005r. sygn. akt II OSK
332/05), jednakże zarówno likwidacja szkoły, jak
i wszystkie akty składające się na ten proces, w tym
zamiar likwidacji szkoły, odnoszą się wprost do działalnoĝci związków zawodowych, których celem jest
reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy, a w przedmiotowej
sprawie - pracowników szkoły podstawowej objętej
zamiarem likwidacji. Wynika to z faktu, iż dotyczy to
zagadnienia powszechnej dostępnoĝci do oĝwiaty
na wszystkich jej szczeblach, a więc sfery szkolnictwa publicznego, a w tym zarówno praw pracowników przedmiotowej placówki, jak również uczniów
tej szkoły. Ponadto na marginesie zauważyń należy,
iż w doktrynie podkreĝla się, iż pomimo faktu nie
objęcia obowiązkiem konsultacji w odniesieniu do
indywidualnych aktów organizacyjnych, to wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy akt ten bezpoĝrednio
dotyczy praw i obowiązków pracowników i są podejmowane w wyniku delegacji ustawowej (Krzysztof Baran (w:) Zbiorowe prawo pracy. Komentarz,
Oficyna, 2007r.). Niekiedy podkreĝla się także, iż nie
sposób precyzyjne wyznaczyń, kiedy powstaje obowiązek, o którym mowa w art. 19 u.z.z. Jednakże
zakres działania związków zawodowych jest wyznaczony zarówno ustawowo jak i statutowo, i w płaszczyźnie podmiotowej odnosi się on nie tylko do pracowników, lecz także innych kategorii ludzi pracy
i ich rodzin (tak też: Krzysztof Baran (w:) Zbiorowe
prawo pracy. Komentarz, Oficyna, 2007r.).
W ocenie Sadu zaskarżona uchwała o zamiarze likwidacji szkoły nie należy do kategorii indywidualnych aktów administracyjnych. Stanowisko takie
wynika z faktu, iż skutki tego aktu mają wpływ na
sytuację zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły.
W związku z tym stwierdziń należy, że w rozpatrywanej sprawie, Rada Miasta Gorzowa Wlkp., sto-

Poz. 534, 535

sownie do przepisu art. 19 ust. 1 i 2 u.z.z. zobligowana była do zasięgnięcia opinii związku zawodowego o projekcie aktu prawnego odnoszącego się
do likwidacji szkoły publicznej, bowiem przedmiot
tego rozstrzygnięcia mieĝci się w zakresie działalnoĝci związku zawodowego. Stanowisko takie, jest
zgodne z linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 3 marca 2009r.
sygn. akt I OSK 1402/08 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż likwidacja szkoły, jak i wszystkie
akty składające się na ten proces, w tym zamiar likwidacji szkoły, odnoszą się wprost do działalnoĝci
związków zawodowych, których celem jest reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych
i socjalnych ludzi pracy, a w przedmiotowej sprawie
- pracowników zespołu szkół, w skład którego
wchodzi technikum objęte zamiarem likwidacji.
W związku z tym stwierdziń należy, że uchylenie się
organu administracyjnego od zasięgnięcia opinii
związku zawodowego o projekcie aktu prawnego
odnoszącego się do działalnoĝci związku zawodowego, stanowi naruszenie prawa (podobnie: wyrok
NSA z dnia 30 listopada 2007r. sygn. akt I OSK
1282/07, a także wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
z dnia 30 maja 2008r. sygn. akt II SA/Go 205/08).
W konsekwencji Sąd uznał, iż ĝwiadome pominiecie
w opiniowaniu zakwestionowanej skargą uchwały
związków zawodowych, których udział w procesie
legislacyjnym gwarantuje ustawa, stanowi naruszenie przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja
1991r. o związkach zawodowych.
Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. 153, poz. 1270, ze zmianami) orzekł jak
w sentencji. Na podstawie art. 152 ustawy Sąd
orzekł, iż zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 602/09
z dnia 14 stycznia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Alina Rzepecka

Sędziowie

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.)
Sędzia WSA Krystyna Skowroěska- Pastuszko

Protokolant

Sekretarz sądowy Anna Głowacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2008r. Nr XXXII/214/08
w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od
ĝrodków transportowych oraz zwolnieě z tego podatku stwierdza
nieważnoĝń § 2 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
Skarżący, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
złożył skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Kożu

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 35

– 2004 –

chowie z dnia 27.11.2008 roku Nr XXXII/214/08,
w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od
ĝrodków transportowych, oraz zwolnieě z tego podatku na terenie Gminy Kożuchów.
Z akt sprawy wynika że :
Rada Miejska w Kożuchowie, w dniu 27.11.2008
roku podjęła uchwałę Nr XXXII/214/08, w przedmiocie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych, oraz zwolnieě z tego podatku
na terenie gminy Kożuchów.
W treĝci tej uchwały, w § 2 Rada zwolniła z podatku
od ĝrodków transportowych, ĝrodki transportowe
należące do podmiotów, których celem statutowym
jest działalnoĝń w zakresie kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt. 2, 4, i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
5 grudnia 2008 roku.

Poz. 535

cyjnych w tym zakresie m.in. wyrok NSA z dnia
14.08.2007 roku II FSK 910/06, wyrok WSA w W-wie
z dnia 23.04.2008 roku III SA/Wa 441/08, wyrok
z dnia 13.09.2007 roku WSA w Olsztynie I SA/Ol
313/07.
W odpowiedzi na skargę, Rada Gminy Kożuchów
wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów
postępowania.
W uzasadnieniu wskazała, że uchwała powyższa nie
była kwestionowana przez organ nadzoru i została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego, a skarżący wczeĝniej nie występował
o usunięcie uchybienia.
Nadto podniosła, że na podstawie brzmienia § 2
zaskarżonej uchwały nie można twierdziń, iż zwolnienie dotyczy podmiotów tam wymienionych. Natomiast zwolnienia zawarte w art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 12.01.1991 roku, nie mają charakteru wyłącznie przedmiotowego, bowiem wykładnia językowa
powyższego przepisu wskazuje na jej charakter
przedmiotowo – podmiotowy.

Powyższa uchwała, została zaskarżona przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze, który wniósł
o stwierdzenie jej nieważnoĝci w częĝci odnoszącej
się do § 2.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Zdaniem skarżącego § 2 uchwały narusza rażąca
przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) i art. 134 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar
sprawiedliwoĝci przez kontrolę legalnoĝci zaskarżonego aktu, czyli ocenia jego zgodnoĝń z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia, nie będąc przy tym związanym zarzutami
i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadziń
inne zwolnienia przedmiotowe niż okreĝlone
w ust. 1, z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6. Tak więc,
nie ma ona uprawnieě do wprowadzania zwolnieě
od podatków o charakterze podmiotowym.
Zwolnienie od podatku od ĝrodków transportowych
pojazdów należących do podmiotów, których celem
statutowym jest działalnoĝń w zakresie kultury fizycznej, jest zwolnieniem o charakterze podmiotowym, a więc zwolnieniem w którym fakt zwolnienia
powiązany jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania, lecz wyłącznie z podatnikiem. Zwolnienie
to ma charakter podmiotowy, bowiem uchwałodawca okreĝlił w uchwale podmioty, do których jest
adresowane zwolnienie, a więc podmioty których
celem statutowym jest działalnoĝń w zakresie kultury fizycznej i sportu, nie wskazując żadnych cech
przedmiotu opodatkowania.
Ponieważ art. 217 stanowi, iż zwolnienia podmiotowe mogą byń tylko stanowione w drodze ustawy,
a w/w zwolnienie podmiotowe zostało ustanowione
w drodze uchwały Rady Miasta Kożuchowa, należy
uznań iż postanowienie § 2 w/w uchwały jest rażącym i oczywistym naruszeniem prawa.
Na poparcie twierdzeě zawartych w skardze skarżący przywołał liczne orzecznictwo sądów administra-

Skarga okazała się uzasadniona.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001
Nr 142, poz. 1591 z zm.), do wyłącznej właĝciwoĝci
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach okreĝlonych
w ustawach.
Konstytucja RP stanowi w art. 217, że nakładanie
podatków i innych danin publicznych, okreĝlanie
podmiotów i przedmiotów opodatkowania, oraz
stawek podatkowych, a także okreĝlanie zasad przyznawania ulg i umorzeě, oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy, (wyrok WSA w Rzeszowie z 21.06.2005r.
o sygn. SA/Rz 69/05, Fin. Kom. 2005/10/76).
Artykuł 168 Konstytucji RP stanowi, że jednostki
samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
wysokoĝci podatków i opłat lokalnych w zakresie
okreĝlonym w ustawie.
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Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. t.j. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z zm.), przy
okreĝlaniu stawek tam wskazanych, rada gminy
uwzględnia m.in. rodzaj ĝrodka transportowego
i jego wpływ na ĝrodowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu,
nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.
Rada gminy może różnicowań więc wysokoĝń stawek co do ĝrodków transportowych, w stosunku do
przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do
podmiotu (podatnika).
Wnosząc z powyższego, okreĝlenie podmiotów
zwolnionych od podatku może nastąpiń tylko
w ustawie, a rada gminy nie ma uprawnieě do ustanawiania zwolnieě podatkowych okreĝlonych podmiotów, może tylko ustanawiań zwolnienia, dla
okreĝlonych ĝrodków transportowych.

Poz. 535, 536

W zaskarżonej uchwale natomiast Rada ustanowiła
zwolnienie o charakterze podmiotowym, bowiem od
podatku od ĝrodków transportowych zwolnione
zostały ĝrodki transportowe należące do podmiotów, których celem statutowym jest działalnoĝci
w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Należy również podkreĝliń że kategoryczny sposób
sformułowania zakazu stosowania zwolnieě podmiotowych uniemożliwia także przyznanie radom
gmin uprawnieě do wprowadzania zwolnieě przedmiotowo-podmiotowych, bowiem gmina może podejmowań uchwały w zakresie podatków i opłat
tylko w ramach ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie
z 25.06.2003 roku, SA/Rz 235/03, OSP 2004/2/16).
Wobec powyższego, na podstawie art.147 § 1
ustawy z 30 sierpnia 2002 roku, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), Sąd orzekł jak w sentencji.

Nie jest możliwe więc, ustanawianie zwolnieě od
w/w podatku podmiotów, w posiadaniu których
ĝrodki transportowe się znajdują.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 635/09
z dnia 9 lutego 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Jacek Niedzielski
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Barbara Rennert
Sędzia WSA Krystyna Skowroěska – Pastuszko

Protokolant

Specjalista Marta SurmaczBuszkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 3 grudnia 2008r. Nr XXI/122/08 w sprawie
okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków
transportowych stwierdza
nieważnoĝń § 2 zaskarżonej uchwały.
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 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej P.p.s.a., oraz
art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 poz. 206 z 2002r. ze

zm.), zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Gminy Trzebiechów z dnia
3 grudnia 2008r., Nr XXI/122/08 w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych dla Gminy Trzebiechów w częĝci, to jest
§ 2 uchwały.
Zaskarżonej uchwale Prokurator zarzucił istotne naruszenie prawa - tj. art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r.
ze zm.) poprzez ustanowienie w § 2 zwolnienia
ĝrodków transportowych stanowiących własnoĝń
gminy i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby
jednostek i zakładów budżetowych gminy, z podatku
od ĝrodków transportowych, to jest zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo przedmiotowym, pomimo braku po stronie rady
gminy kompetencji do ustanawiania zwolnieě podatkowych innych niż przedmiotowe.
Wskazując na powyższy zarzut wniesiono o stwierdzenie nieważnoĝci uchwały Rady Gminy Trzebiechów z dnia 3 grudnia 2008r., Nr XXI/122/08 w częĝci, to jest § 2 uchwały.
W uzasadnieniu skargi wskazano, że w dniu 3 grudnia 2008r. Rada Gminy Trzebiechów podjęła uchwałę Nr XXI/122/08 w sprawie okreĝlenia wysokoĝci
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stawek podatku od ĝrodków transportowych dla
Gminy Trzebiechów.
Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
15 grudnia 2008r. Nr 133, poz. 2094.
Jako podstawę prawną podjęcia powyższej uchwały
wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.).
W § 2 uchwały Rada Gminy Trzebiechów okreĝliła,
że zwalnia się z podatku od ĝrodków transportowych ĝrodki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych
gminy, stanowiące jej własnoĝń, z wyjątkiem ĝrodków transportowych okreĝlonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W skardze podkreĝlono, że analiza uchwały pozwala
na stwierdzenie, że jej § 2 rażąco narusza przepisy
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Wskazano, że zgodnie z art. 84 Konstytucji RP każdy
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych
w ustawie, natomiast art. 217 Konstytucji RP stanowi, iż nakładanie podatków, innych danin publicznych, okreĝlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeě oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy.
Stosownie natomiast do art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właĝciwoĝci
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach okreĝlonych
w odrębnych ustawach, zaĝ zgodnie z art. 40 ust. 1
tej samej ustawy, gminie przysługuje prawo stanowienia, na podstawie upoważnieě ustawowych,
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Regulacje rangi ustawowej okreĝlające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu podatku od
nieruchomoĝci zawiera ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa ta w art. 12 ust. 4, w brzmieniu obowiązującym na dzieě podjęcia zakwestionowanej uchwały,
stanowiła, że rada gminy może wprowadziń inne
zwolnienia przedmiotowe, niż okreĝlone w ust. 1,
z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6. Z przytoczonych
przepisów wynika, że rada gminy nie ma uprawnieě
do wprowadzania zarówno zwolnieě podmiotowych, jak i zwolnieě podmiotowo-przedmiotowych
w podatku od ĝrodków transportowych.
Zwolnienie podatkowe o charakterze zwolnienia
podmiotowego to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku - a więc spoĝród podatników
- pewnej kategorii podmiotów, zaĝ zwolnienie

Poz. 536

przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu danego
podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych.
Jakkolwiek w uchwale stwierdzono, że zwalnia się
od podatku ĝrodki transportowe wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych gminy, to jednak zwolnienie to w istocie
sprowadza się do generalnego zniesienia obowiązku
podatkowego w zakresie podatku od ĝrodków
transportowych w stosunku do podmiotu wskazanego w uchwale, to jest gminy Trzebiechów, co stanowi okreĝlenie podmiotu zwolnionego od podatku.
Podkreĝlono, że wprowadzone w zaskarżonej
uchwale zwolnienie z podatku od ĝrodków transportowych tych ĝrodków transportowych, które stanowią własnoĝń gminy jest zwolnieniem o charakterze
podmiotowo-przedmiotowym, to jest takim, w którym fakt zwolnienia powiązany jest nie tylko z cechami przedmiotu opodatkowania (takimi jak
przedmiotowej uchwale sposób wykorzystania
ĝrodków transportowych), lecz także z osobą podatnika.
Zwolnieniem podatkowym objęto bowiem nie ĝrodki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych gminy
w ogóle, czy też ĝrodki transportowe okreĝlonego
rodzaju - co spełniałoby kryterium zwolnienia
przedmiotowego, lecz wskazano nadto, iż pojazdy te
mają stanowiń własnoĝń gminy. W ten sposób
uchwałodawca wprowadził do ustanowionego
zwolnienia stronę podmiotową, do czego nie miał
stosownej delegacji ustawowej.
Wskazano również, że przepis art. 217 Konstytucji
RP w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega przy
tym, iż zwolnienia podmiotowe mogą byń ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy, a co za tym idzie
ustanowienie przez radę gminy takowego zwolnienia stanowi oczywistą i rażąca obrazę prawa.
Powołując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oĝrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z 6 lutego
2001r., sygn. SA/Rz 1070/00 wskazano, że uprawnienia rad gmin, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych, należy interpretowań w ten sposób, aby
nie naruszań treĝci przepisu art. 217 Konstytucji RP
(publ. w Centralnej Bazie Orzeczeě Sądów Administracyjnych).
Podkreĝlono wreszcie, że w sferze stanowienia prawa, w tym w szczególnoĝci dotyczącego zobowiązaě
publicznoprawnych do działalnoĝci organów administracji publicznej nie stosuje się zasady, że „dozwolone jest to co nie jest zabronione", lecz regułę,
że „dozwolone jest tylko to co prawo wyraźnie
przewiduje". Wskazuje na powyższe art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, iż organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Reasumując wskazano, że w ramach delegacji okreĝlonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dopuszczalne jest wyłącznie okreĝlenie co
jest zwalniane od podatku (jaki przedmiot). Delegacja ta nie daje natomiast możliwoĝci wprowadzenia
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zwolnieě podmiotowych (okreĝlenia kto może korzystań ze zwolnienia), bądź zwolnieě o charakterze
mieszanym
podmiotowo-przedmiotowym
(kto
w stosunku do jakich przedmiotów objęty jest zwolnieniem). Kategoryczny sposób sformułowania zakazu stosowania zwolnieě podmiotowych uniemożliwia przyznanie radom gmin uprawnieě do wprowadzania nawet zwolnieě przedmiotowo - podmiotowych.
Analogiczny pogląd co do niedopuszczalnoĝci ustanawiania przez rady gmin zwolnieě podmiotowych
i mieszanych podmiotowo-przedmiotowych w podatku od ĝrodków transportowych jest powszechnie
wyrażany w orzecznictwie, w tym na przykład
w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2007r. sygn. II FSK
910/06, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008r.
sygn. III SA/Wa 441/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 wrzeĝnia 2007r. sygn. I SA/Ol 313/07 (wszystkie publ.
w Systemie Informacji Prawnej Lex).
Podkreĝlono również, że znamienna dla utrwalonej
linii orzeczniczej jest teza wyrażona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II FSK
910/06 (dotyczącym zwolnienia z podatku od ĝrodków transportowych autobusów będących w posiadaniu gminnych jednostek budżetowych), gdzie
wskazano, że skoro z wykładni systemowej wynika,
że ustawodawca w różnych ustawach rozróżnia nie
tylko zwolnienia o charakterze stricte przedmiotowym i stricte podmiotowym, ale i zwolnienia
przedmiotowo – podmiotowe czy podmiotowoprzedmiotowe, to ich wykładnia w zgodzie z Konstytucją nakazuje przyjąń, że na gruncie art. 217 Konstytucji RP w zw. z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadziń wyłącznie
zwolnienia od podatku od ĝrodków transportowych
o charakterze przedmiotowym, ale nie o charakterze
przedmiotowo – podmiotowym, oraz że obowiązek
podatkowy w podatku od ĝrodków transportowych
ciąży także na gminnych jednostkach organizacyjnych.
Wskazano również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia
2005r. sygn. FSK 961/04 (publ. w Centralnej Bazie
Orzeczeě Sądów Administracyjnych), gdzie wskazano, że wprowadzając na podstawie art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "inne
zwolnienia przedmiotowe", rada gminy nie może
odnieĝń tych zwolnieě do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy w Trzebiechowie wniosła o jej oddalenie.
Uzasadniając swoje stanowisko Rada Gminy podkreĝliła, że zaskarżona uchwała nie ma charakteru
mieszanego, a wyłącznie przedmiotowy. Zapis w § 2
uchwały zwolnił z podatku od ĝrodków transportowych wyłącznie ĝrodki wykorzystywane na potrzeby
jednostek i zakładów budżetowych, bez wskazywania, których podmiotów czy jednostek zwolnienie
dotyczy.
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W istocie przedmiotem zwolnionym są zatem samochody wykorzystywane na cele statutowe jednostek
i zakładów budżetowych, a nie samej Gminy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treĝci 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 sprawiedliwoĝci przez kontrolę działalnoĝci administracji publicznej, a kontrola
ta sprawowana jest pod względem zgodnoĝci
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 zgodnoĝń
z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarżonej decyzji. Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1
P.p.s.a, sądy te sprawując kontrolę działalnoĝci administracji publicznej stosują ĝrodki okreĝlone
ustawą - art. 145 do art. 150 ustawy.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokoĝci
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 właĝciwoĝci rady gminy lecz
tylko w granicach okreĝlonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie podejmowania
uchwał w przedmiocie podatku od ĝrodków transportowych zawarte zostało w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myĝl natomiast art. 12 ust. 1 zwalnia się od podatku od ĝrodków transportowych:
1) pod warunkiem wzajemnoĝci – ĝrodki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających
z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również
innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ĝrodki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym;
3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów
o ruchu drogowym.
W art. 12 ust. 4 ustawy ustawodawca zawarł upoważnienie dla rady gminy zgodnie, z którym może
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ona w drodze uchwały wprowadziń inne zwolnienia
przedmiotowe niż okreĝlone w ust. 1, z wyjątkiem
zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa
w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy. Zakres delegacji ustawowej obejmuje zatem tylko zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowe, czy o charakterze mieszanym.
Dla dalszych rozważaě niezbędne jest również dokonanie rozróżnienia pojęń: ulgi i zwolnienia podatkowego. Zwolnienie i ulga to dwie różne instytucje
występujące w konstrukcji prawnej podatku. Ich
zakres przedmiotowy nie pozwala na klasyfikowanie
zwolnienia podatkowego jako pojęcia szerszego,
obejmującego również ulgę podatkową. Co prawda
skutki ekonomiczne zastosowania w praktyce zwolnienia lub ulgi mogą byń tożsame, ale na płaszczyźnie prawnej są to całkowicie odrębne instytucje.
Zwolnienia podatkowe dotyczą innych elementów
konstrukcji podatku niż ulgi podatkowe. Nie można
zatem twierdziń, że ulga podatkowa to nic innego niż
„częĝciowe zwolnienie” od podatku. I na odwrót –
ulgi podatkowe nie obejmują swym zakresem
przedmiotowym zwolnienia podatkowego.
Wyjaĝnienia wymaga pojecie ulgi podatkowej zaw
arte w ustawie z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727 ze zm.).
W art. 3 pkt 6 tej ustawy przyjęto, że przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach
prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki
albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje
obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokoĝci
podatku. Z definicji tej wynika m. in., że ulga podatkowa to również zwolnienie od podatku. Jest to jednakże uproszczone rozumienie ulgi podatkowej,
przyjęte wyłącznie na potrzeby ordynacji podatkowej, a w związku z tym nie może byń bezpoĝrednio
stosowane w innych ustawach podatkowych, w tym
również w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Potwierdza to brzmienie art. 3 ordynacji podatkowej,
a w szczególnoĝci zwrot „ilekroń w ustawie jest
mowa o (….) rozumie się przez to (….)”. Artykuł 3
Ordynacji podatkowej zawiera „słowniczek” terminów używanych w tej ustawie, a przez to nie może
byń bezpoĝrednio wykorzystywany przy ustalaniu
znaczenia poszczególnych zwrotów z innych ustaw.
Tak więc definicja ulgi podatkowej z Ordynacji podatkowej nie podważa wczeĝniejszego twierdzenia,
że zwolnienie i ulga to dwa różne pojęcia, oznaczające inne instytucje z zakresu prawa podatkowego.
Jaka jest zatem różnica między ulgą a zwolnieniem
podatkowym? W żadnej z ustaw podatkowych, poza
wskazaną Ordynacją podatkową, nie zamieszczono
definicji zwolnienia i ulgi podatkowej. Są to jednak
instytucje powszechnie stosowane w konstrukcji
poszczególnych podatków. Na podstawie analizy
przepisów regulujących te instytucje sformułowano
w doktrynie definicję zwolnienia i ulgi podatkowej
(problematyka ta jest całoĝciowo przedstawiona
przez W. Nykiela, Zwolnienia i ulgi podatkowe
a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia),
w Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza
Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruě 1998, s. 173 i nast. ).
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Przyjmuje się zatem, że zwolnienie podatkowe to
wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub z przedmiotu danego podatku pewnej
kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe). Występują również zwolnienia o charakterze mieszanym: podmiotowo - przedmiotowym. Wskazań należy, że zwolnienie ze swej
strony może dotyczyń jedynie podmiotu (podatnika)
lub przedmiotu (np. dochodu, obrotu, majątku lub
przychodu). Instytucja zwolnienia nie może wystąpiń
w innych elementach konstrukcji podatku niż podmiot lub też przedmiot podatku.
Inaczej jest z ulgami podatkowymi. Sprowadzają się
one do zmniejszenia: podstawy opodatkowania,
stawki podatkowej, kwoty podatku. Ulgi podatkowe
nie dotyczą zatem bezpoĝrednio podmiotu lub
przedmiotu podatku (co charakteryzuje zwolnienia),
ale innych elementów konstrukcji podatku, tj.: podstawy opodatkowania, stawek podatkowych i kwoty
podatku. Przybierają one postań odliczeě od podstawy opodatkowania, obniżek stawek podatkowych
lub odliczeě od kwoty podatku. Te odliczenia i obniżki występujące w ustawach regulujących poszczególne podatki okreĝla się mianem ulg podatkowych. Należy przy tym zwróciń uwagę, że nawet
w ustawie regulującej dany podatek nie muszą one
występowań tylko w jednej formie, np. odliczenia od
podstawy opodatkowania. Obok odliczenia konstrukcja podatku możne zawierań obniżki stawki
i kwoty podatku. Wszystkie te formy okreĝlane są
mianem ulg w tym podatku. Cechą charakterystyczną ulg podatkowych, odróżniającą ją od zwolnieě
podatkowych, jest ich złożona konstrukcja prawna.
Pomniejszenie kwoty podatku lub podstawy opodatkowania wymaga szczegółowego okreĝlenia
m. in. w jakim trybie to ma nastąpiń (na wniosek
podatnika lub z urzędu), w jakiej wysokoĝci (procentowego lub kwotowego okreĝlenia wysokoĝci pomniejszenia podstawy opodatkowania lub podatku)
i w jakiej formie (zaliczkowo, jednorazowo w zeznaniu lub deklaracji). Koniecznoĝń precyzyjnego ustalenia tych wszystkich elementów ulgi podatkowej
prowadzi niekiedy do znaczącego rozbudowania
przepisów ją regulujących. Poprawne ukształtowanie konstrukcji ulgi podatkowej wymaga dużej wiedzy i starannoĝci działania legislacyjnego. Pod tym
względem konstrukcje zwolnieě podatkowych są
mniej złożone. Większoĝń z nich da się zamknąń
w jednym zdaniu, z którego wynika, kto lub co ma
byń zwolnione.
Rozróżnienie tych dwóch pojęń prowadzi do stwierdzenia, że rada gminy jest uprawniona do wprowadzania ulg podatkowych tylko wówczas, gdy w danym przepisie ustawowym użyte jest pojęcie „ulga”.
Odnosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy, stwierdziń należy, że uregulowanie zawarte
w § 2 zaskarżonej uchwały mają charakter zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, a zatem naruszającego zakres zawartej w art. 12 ust. 4 ustawy delegacji do wprowadzenia przez radę gminy innych
zwolnieě, ale wyłącznie o charakterze przedmiotowym.
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Pogląd o upoważnieniu rady gminy, na podstawie
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do uchwalania zwolnieě 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 stwierdziń, że rada
gminy nie może wprowadzań zwolnieě okreĝlonych
podmiotów (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, podatki o opłaty lokalne – Komentarz, ABC, Warszawa
2008r., s. 310 i 392 ).
Pogląd ten odnajdujemy również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo skazań można
wyrok NSA z 14 sierpnia 2007r. sygn. akt II FSK
910/06, w którym Sąd sformułował tezę, że skoro
z wykładni systemowej wynika, że ustawodawca
w różnych ustawach rozróżnia nie tylko zwolnienia
o charakterze stricte przedmiotowym i stricte podmiotowym, ale i zwolnienia przedmiotowopodmiotowe czy podmiotowo - przedmiotowe, to
ich wykładnia w zgodzie z Konstytucją nakazuje
przyjąń, że na gruncie art. 217 Konstytucji RP w zw.
z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) rada gminy może wprowadziń wyłącznie zwolnienia od podatku od ĝrodków transportowych o charakterze
przedmiotowym, ale nie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.
W tym też zakresie nie do przyjęcia jest pogląd
zgodnie, z którym „dozwolone jest to co nie jest
zabronione".
Stosownie bowiem do art. 7 Konstytucji RP organy
władzy publicznej działają na podstawie i w grani36
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cach prawa. Wyrażona w tym przepisie zasada praworządnoĝci oznacza, że władza publiczna może
działań tylko na podstawie i w granicach prawa nie
może sobie przypisywań uprawnieě (praw), które
nie wynikają wprost, bezpoĝrednio z przepisów
prawa.
Samorząd terytorialny na podstawie art. 16 ust. 2
Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej, zatem okreĝlona w art. 7 Konstytucji RP
zasada praworządnoĝci odnosi się do jego organów
w całej rozciągłoĝci.
Podkreĝliń również należy, że niedopuszczalne jest
stanowienie przepisów niezgodnych z Konstytucją,
nawet gdyby były one korzystne z punktu widzenia
jakiejĝ grupy podatników.
Mając na uwadze powyższe stwierdzenia stwierdziń
należy, że uchwała w zaskarżonej częĝci narusza
wskazane przepisy Konstytucji RP (art. 7 i 217) oraz
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myĝl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Nieważnoĝń tę powoduje każde
istotne naruszenie prawa przez organ gminy.
Z uwagi na opisane wyżej istotne wady częĝci 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 nieważnoĝci uchwały Rady Gminy Trzebiechów
w zaskarżonej częĝci.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 623/09
z dnia 11 lutego 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk

Sędziowie

Sędzia WSA Anna JuszczykWiĝniewska
Sędzia WSA Alina Rzepecka
(spr.)

Protokolant

Referent stażysta Anna Pakuła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 grudnia 2007r. Nr X/59/2007 w sprawie
zmiany
uchwały
Rady
Gminy
Brzeźnica
Nr VII/40/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie
okreĝlenia stawek podatku od ĝrodków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica oraz zwolnieě
z tego podatku stwierdza
nieważnoĝń § 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 zaskarżonej
uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na uchwałę Rady Gminy
Brzeźnica Nr VII/40/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie okreĝlenia stawek podatku od ĝrodków
transportowych na terenie Gminy Brzeźnica oraz
zwolnieě z tego podatku w brzmieniu zmienionym
uchwałą Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 grudnia
2007r. Nr X/59/2007.
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., skarżący wniósł o stwierdzenie nieważnoĝci
§ 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 w brzmieniu ustalonym
w uchwale Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 grudnia
2007r. Nr X/59/2007. W tej częĝci skarżący zarzucił
rażące naruszenie prawa, a mianowicie art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) przez ustanowienie zwolnieě z podatku od
ĝrodków transportowych: w § 2 pkt 1 dla ĝrodków
transportowych wykorzystywanych wyłącznie do
potrzeb jednostek samorządu jednostek i zakładów
budżetowych gminy i stanowiących ich własnoĝń;
w § 2 pkt 3 dla pojazdów należących do ochotniczych straży pożarnych posiadających siedzibę na
terenie Gminy Brzeźnica; w § 2 pkt 4 dla ĝrodków

transportowych należących do organizacji pożytku
publicznego nie przeznaczonych na działalnoĝń gospodarczą – to jest zwolnieě podatkowych o charakterze podmiotowym i mieszanym podmiotowoprzedmiotowym, pomimo braku po stronie rady
gminy kompetencji do ustanawiania zwolnieě podatkowych innych niż przedmiotowe.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, że w dniu
7 grudnia 2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę
Nr X/59/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/40/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.
Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2007r.
Nr 139, poz. 2014 i weszła w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008r. (§ 3 uchwały z 7 grudnia 2007r.).
Dotychczasowy § 2 został zastąpiony § 2 pkt 1 – 4
i otrzymał brzmienie:
„Zwalnia się od podatku ĝrodków transportowych:
1) ĝrodki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek samorządu jednostek i zakładów budżetowych gminy i stanowiących ich własnoĝń z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.);
2) autobusy, bez względu na iloĝń miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu oraz oĝwiaty i wychowania – nie
przeznaczone na działalnoĝń gospodarczą;
3) pojazdy należące do ochotniczych straży pożarnych posiadających siedzibę na terenie Gminy Brzeźnica z wyjątkiem pojazdów, o których
mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.)
4) ĝrodki transportowe należące do organizacji
pożytku publicznego z wyjątkiem pojazdów,
o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) - nie przeznaczone na działalnoĝń gospodarczą.
Według skarżącego analiza § 2 pkt 1, 3, 4 pozwala na
stwierdzenie, że uchwała w tej częĝci rażąco narusza
przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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W swojej argumentacji Prokurator wskazał, że zgodnie z art.84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów
i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych w ustawie. Natomiast art.217 Konstytucji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, okreĝlanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy. Wskazał również art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia, na podstawie upoważnieě ustawowych, aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym art. 18
ust. 2 cyt. ustawy okreĝla, że podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat w granicach okreĝlonych w odrębnych ustawach - należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy. Prokurator podkreĝlił, że
ustawa podatkowa – o podatkach i opłatach lokalnych - w art. 12 ust. 4, w brzmieniu obowiązującym
na dzieě podjęcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, że rada gminy może wprowadziń inne zwolnienia przedmiotowe niż okreĝlone w art. 12 ust. 1,
z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy. Zdaniem
skarżącego z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że rada gminy nie ma uprawnieě do
wprowadzania zwolnieě podmiotowych w podatku
od ĝrodków transportowych. Zwolnienie podatkowe
o charakterze zwolnienia podmiotowego to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku,
a więc spoĝród podatników, pewnej kategorii podmiotów. Wskazał przy tym, że jakkolwiek w zaskarżonej uchwale stwierdzono, że zwalnia się od podatku pojazdy, to jednak zwolnienie to w istocie sprowadza się do generalnego zniesienia obowiązku
podatkowego w zakresie podatku od ĝrodków
transportowych w stosunku do podmiotów wskazanych w uchwale, to jest: gminy Brzeźnica, gminnych
jednostek zakładów budżetowych, ochotniczych
straży pożarnych oraz organizacji pożytku publicznego. Co za tym idzie, stanowi to okreĝlenie kategorii podmiotów zwolnionych z podatku.
Skarżący stwierdził, że zwolnienie z podatku od
ĝrodków transportowych wykorzystywanych wyłącznie do potrzeb jednostek samorządu jednostek
i zakładów budżetowych gminy i stanowiących ich
własnoĝń oraz ĝrodków transportowych przeznaczonych na działalnoĝń gospodarczą, należących do
organizacji pożytku publicznego stanowi typowy
przykład zwolnienia o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowym, to jest takim w którym
fakt zwolnienia powiązany jest nie tylko z cechami
przedmiotu opodatkowania, lecz także z osobą podatnika.
W zwolnieniach podatkowych ustanowionych
w § 2 pkt 1 i 4 wskazano wprost, że pojazdy mają
byń własnoĝcią gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz własnoĝcią organizacji pożytku publicznego. W ten sposób uchwałodawca wprowadził
do ustanowionego zwolnienia stronę podmiotową,
do czego nie miał stosownej delegacji ustawowej.
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Również zwolnienie w § 2 pkt 3 stanowi typowy
przykład zwolnienia o charakterze podmiotowym –
zwolnienia powiązanego nie z cechami przedmiotu
opodatkowania (rodzaj pojazdu, przeznaczenie,
wiek) lecz wyłącznie z osobą podatnika.
W zwolnieniu tym uchwałodawca w sposób wyraźny okreĝlił podmioty, do których jest adresowane
zwolnienie - ochotnicze straże pożarne z terenu
gminy, nie wskazując jednoczeĝnie jakichkolwiek
cech przedmiotu opodatkowania, z którymi powiązane byłoby przedmiotowe zwolnienie.
Według skarżącego uznań więc należy, że § 2
pkt 1, 3, 4 zaskarżonej uchwały jest sprzeczny
z przywołanymi w skardze regulacjami ustawowymi,
a sprzecznoĝń ta ma charakter istotnego naruszenia
prawa. Przepis art. 217 Konstytucji RP w sposób
oczywisty i wyraźny zastrzega bowiem, że zwolnienia podmiotowe mogą byń ustanawiane wyłącznie
w drodze ustawy. Ustanowienie zatem przez radę
gminy takowego zwolnienia stanowi oczywistą
i rażącą obrazę prawa.
Jak podniósł skarżący, w ramach delegacji okreĝlonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dopuszczalne jest wyłącznie okreĝlenie co
jest zwalniane od podatku – jaki przedmiot. Delegacja ta nie daje natomiast możliwoĝci wprowadzenia
zwolnieě podmiotowych, tzn. okreĝlenia, kto może
korzystań ze zwolnienia, bądź zwolnieě o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto,
w stosunku do jakich przedmiotów, objęty jest
zwolnieniem).
Dodatkowo Prokurator podał, wskazując w tym zakresie szereg przykładów, że analogiczne stanowisko co do niedopuszczalnoĝci ustanawiania przez
rady gmin zwolnieě podmiotowych i mieszanych
podmiotowo-przedmiotowych w podatku od ĝrodków transportowych jest powszechnie wyrażane
w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Reasumując Prokurator wnosił o stwierdzenie nieważnoĝci § 2 pkt 1, 3, 4 uchwały tj. w brzmieniu
zmienionym jako rażąco naruszającego art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Brzeźnica poinformowała, że obie uchwały zostały uchylone
uchwałą Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 listopada
2009r. Nr XXIV/183/2009 w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych
na terenie Gminy Brzeźnica. W nowej uchwale nie
zawarto zapisów, które zaskarżone zostały przez
Prokuratora.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :
W myĝl 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 sprawiedliwoĝci przez kontrolę
działalnoĝci administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalnoĝń zaskarżonego aktu, to znaczy
jego zgodnoĝń z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej. Stosownie natomiast do art. 3 § 1 P.p.s.a.,
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sądy administracyjne sprawując kontrolę działalnoĝci administracji publicznej stosują ĝrodki okreĝlone
ustawą, w szczególnoĝci przepisami art. 145 - 150
cyt. ustawy. Zgodnie z art.168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego
uprawnione są do uchwalania wysokoĝci podatków
i opłat lokalnych, w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym
zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych
samorządów. W odniesieniu do gminy wskazań 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 okreĝla prawo gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myĝl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy, lecz tylko w granicach
okreĝlonych w odrębnych ustawach. Upoważnienie
do uchwałodawczej działalnoĝci gminy w przedmiocie podatku od ĝrodków transportowych zawiera
art. 10 oraz art. 12 ust. 4 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 przyznaje kompetencje radzie
gminy do okreĝlenia przez nią, w drodze uchwały,
wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia
innych zwolnieě przedmiotowych niż okreĝlone
w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4
i 6 tej ustawy.
Jak z powyższego wynika ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady
gminy w przedmiocie zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie w zakresie zwolnieě
o charakterze przedmiotowym. Treĝń upoważnienia
zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy jest przy tym
jednoznaczna. Podejmując uchwały podatkowe rada
gminy nie może pominąń nie tylko wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji RP zostało ustanowione, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych w ustawie,
co odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji okreĝla, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, okreĝlanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Gminy w Brzeźnicy nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnieě podmiotowych
w podatku od ĝrodków transportowych, ponieważ
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art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa, dopuszcza możliwoĝń wprowadzenia zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy także zgodziń się ze skarżącym,
że zwolnienia wprowadzone w § 2 pkt 1, 3, 4 zmienionej zaskarżonej uchwały mają charakter zwolnieě
podmiotowych. Nie ulega bowiem wątpliwoĝci, że
w tych przypadkach wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się do okreĝlonej kategorii podmiotów spoĝród podatników. Natomiast aby zwolnienie zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie z podatku powinno dotyczyń przedmiotów
tego podatku i byń dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych.
Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało
wprowadzone w § 2 pkt 1, 3, 4 zaskarżonej uchwały
Rada Gminy w Brzeźnicy z 7 grudnia 2007r., zostały
ustanowione jednostki samorządu i jednostki zakładów budżetowych, ochotniczych straży pożarnych
oraz organizacji pożytku publicznego.
Wprawdzie w gramatycznym ujęciu tego zwolnienia
w pierwszej kolejnoĝci wskazano pojazdy, czyli
przedmiot opodatkowania objęty zwolnieniem, ale
taka konstrukcja redakcyjna § 2 pkt 1, 3, 4 uchwały
nie powoduje, że wprowadzone zwolnienie można
traktowań jako zwolnienie o charakterze wyłącznie
przedmiotowym. Zwolnieniem z podatku zostały
bowiem objęte pojazdy tylko i wyłącznie będące
własnoĝcią / należące do w/w podmiotów. W pełni
zatem należy zgodziń się ze stanowiskiem skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym,
w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowych, decydujące znaczenie należy przypisań wyróżnikom podmiotowym. Fakt zwolnienia pojazdów
został połączony ĝciĝle z okreĝloną kategorią podatników, tj. mających status gminnych jednostek
i jednostek zakładów budżetowych, ochotniczych
straży pożarnych oraz organizacji pożytku publicznego. W tak uchwalonym zwolnieniu, kryterium
podmiotowe jest niewątpliwie decydującym jego
warunkiem.
W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania § 2
pkt 1, 3, 4 zaskarżonej uchwały wyraźnie wskazanej
kategorii podatników, której ustalenie nastąpiło według kryteriów indywidualizujących tych podatników, a więc podmiotowych, oznacza kolizję
z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami paěstwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym m.in. przez art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12
ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Zasadnie więc Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu od podatku od ĝrodków transportowych uchwalonym przez Radę Gminy w Brzeżnicy
w § 2 pkt 1 3, 4 uchwały Nr X/59/2007 z dnia 7 grudnia 2007r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Brzeźnica Nr VII/40/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie okreĝlenia stawek podatku od ĝrodków
transportowych na terenie gminy Brzeźnica oraz
zwolnieě z tego podatku dotyczącym w istocie jednostek samorządu i jednostek zakładów budżetowych, ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji pożytku publicznego będących właĝcicielami pojazdów.
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Reasumując, Sąd stwierdza, że § 2 pkt 1, 3, 4 zaskarżonej uchwały Nr X/59/2007 z dnia 7 grudnia
2007r. jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Z powyższych względów, na podstawie art. 147
§ 1 P.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 16/10
z dnia 16 lutego 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Anna JuszczykWiĝniewska (spr.)
Sędzia WSA Barbara Rennert
Sędzia WSA Jacek Niedzielski

Protokolant

Sekretarz sądowy Anna Głowacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Brody
z dnia 4 grudnia 2008r. Nr XXII/150/08 w sprawie
okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków
transportowych stwierdza
1. nieważnoĝń § 2 zaskarżonej uchwały;
2. okreĝla, że w częĝci, w której stwierdzono
nieważnoĝń uchwała nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze złożył skargę
na uchwałę Rady Gminy Brody z dnia 4 grudnia
2008r., Nr XXII/150/08 w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych
w częĝci obejmującej § 2. Uchwale w zaskarżonej
częĝci skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa –
art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez ustanowienie
w § 2 uchwały zwolnienia autobusów wykorzystywanych do przewozu dzieci stanowiących własnoĝń
gminy i zakładów budżetowych z podatku od ĝrodków transportowych, to jest zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, pomimo braku po stronie rady gminy

kompetencji do ustanowienia zwolnieě w podatku
od ĝrodków transportowych innych niż przedmiotowe.
Wskazując na powyższy zarzut wniósł na podstawie
art. 147 § 1 P.p.s.a. o stwierdzenie nieważnoĝci
uchwały Rady Gminy Brody z dnia 4 grudnia 2008r.
Nr XXII/150/08 w częĝci - to jest § 2 w/w uchwały.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, że analiza
zaskarżonej uchwały pozwala na stwierdzenie, że
w § 2 rażąco narusza ona przepisy art. 217 Konstytucji RP oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 84 Konstytucji
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów
i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych w ustawie. Natomiast art. 217 Konstytucji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, okreĝlanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy. Wskazał również art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia, na podstawie upoważnieě ustawowych, aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym art. 18
ust. 2 cyt. ustawy okreĝla, że podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat - w granicach okreĝlonych w odrębnych ustawach - należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy. Podkreĝlił, że ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych w art. 12 ust. 4,
w brzmieniu obowiązującym na dzieě podjęcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, że rada gminy
może wprowadziń inne zwolnienia przedmiotowe
niż okreĝlone w art. 12 ust. 1, z wyjątkiem zwolnieě
dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6 tej ustawy. Zdaniem skarżącego z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że rada
gminy nie ma uprawnieě do wprowadzania zwol-
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nieě podmiotowo-przedmiotowych w podatku od
ĝrodków transportowych. Zwolnienie podatkowe
o charakterze zwolnienia podmiotowego to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku,
a więc spoĝród podatników, pewnej kategorii podmiotów, zaĝ zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie
z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. Wskazał przy tym,
że jakkolwiek w zaskarżonej uchwale stwierdzono,
że zwalnia się od podatku okreĝlone w niej ĝrodki
transportowe, to jednak zwolnienie to w istocie
sprowadza się do generalnego zniesienia obowiązku
podatkowego w zakresie podatku od ĝrodków
transportowych w stosunku do podmiotów wskazanych w uchwale, to jest gminy Brody i gminnych
zakładów budżetowych, co stanowi okreĝlenie kategorii podmiotów zwolnionych od podatku
Skarżący twierdził, że zwolnienie z podatku od ĝrodków transportowych autobusów stanowiące własnoĝń gminy i jej zakładów budżetowych stanowi
typowy przykład zwolnienia o charakterze podmiotowo - przedmiotowym, w którym fakt zwolnienia
powiązany jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania, takim jak np. rodzaj pojazdu i sposób jego
wykorzystania, lecz także z podatnikiem. W ten sposób uchwałodawca wprowadził do ustanowionego
zwolnienia stronę podmiotową., do czego nie miał
stosownej delegacji ustawowej.
Według skarżącego uznań więc należy, że § 2 zaskarżonej uchwały jest sprzeczny z przywołanymi
w skardze regulacjami ustawowymi, a sprzecznoĝń
ta ma charakter istotnego naruszenia prawa. Przepis
art. 217 Konstytucji RP w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega bowiem, że zwolnienia podmiotowe
mogą byń ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy.
Ustanowienie zatem przez radę gminy takowego
zwolnienia stanowi oczywistą i rażącą obrazę prawa.
W ramach delegacji okreĝlonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszczalne
jest wyłącznie okreĝlenie co jest zwalniane od podatku - jaki przedmiot. Delegacja ta nie daje natomiast możliwoĝci wprowadzenia zwolnieě podmiotowych, tzn. okreĝlenia, kto może korzystań ze zwolnienia, bądź zwolnieě o charakterze mieszanym
podmiotowo-przedmiotowym (kto, w stosunku do
jakich przedmiotów, objęty jest zwolnieniem).
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Brody wniosła o umorzenie postępowania, bowiem Rada Gminy uwzględniła skargę Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze i uchwałą Nr XXX/238/09 z dnia
29 grudnia 2009r. zmieniła zaskarżoną uchwałę
w zakresie objętym skargą prokuratora, poprzez
zmianę § 2 zaskarżonej uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył:
W myĝl 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 sprawiedliwoĝci przez kontrolę
działalnoĝci administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalnoĝń zaskarżonego aktu, to znaczy
jego zgodnoĝń z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej. Stosownie natomiast do art. 3 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
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przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawując
kontrolę działalnoĝci administracji publicznej stosują
ĝrodki okreĝlone ustawą, w szczególnoĝci przepisami art. 145 - 150 cyt. ustawy.
Zgodnie z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego uprawnione są do uchwalania wysokoĝci podatków i opłat
lokalnych, w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze
kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych
samorządów. W odniesieniu do gminy wskazań 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 okreĝla prawo gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myĝl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy, lecz tylko w granicach
okreĝlonych w odrębnych ustawach. Upoważnienie
do uchwałodawczej działalnoĝci gminy w przedmiocie podatku od ĝrodków transportowych zawiera
art. 10 oraz art. 12 ust. 4 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 przyznaje kompetencje radzie
gminy do okreĝlenia przez nią, w drodze uchwały,
wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia
innych zwolnieě przedmiotowych niż okreĝlone
w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4
i 6 tej ustawy. Jak z powyższego wynika ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady gminy w przedmiocie zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie w zakresie zwolnieě o charakterze przedmiotowym. Treĝń
upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy
jest przy tym jednoznaczna. Podejmując uchwały
podatkowe rada gminy nie może pominąń nie tylko
wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W art. 84 Konstytucji zostało ustanowione, że każdy
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych
w ustawie, co odnosi się także do danin publicznych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei art. 217 Konstytucji okreĝla,
że nakładanie podatków, innych danin publicznych,
okreĝlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Gminy w Brodach nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnieě podmiotowych,
czy też podmiotowo – przedmiotowym w podatku
od ĝrodków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym
była wyżej mowa, dopuszcza możliwoĝń wprowadzenia zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy także zgodziń się ze skarżącym, że zwolnienie
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wprowadzone w § 2 zaskarżonej uchwały ma charakter zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego.
Nie ulega bowiem wątpliwoĝci, że w tym przypadku
wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze
względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się
do okreĝlonej kategorii podmiotów spoĝród podatników. Natomiast aby zwolnienie zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie z podatku powinno
dotyczyń przedmiotów tego podatku i byń dokonane
według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych. Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało wprowadzone w § 2 zaskarżonej uchwały Rady Gminy w Brodach, zostały
ustanowiona gmina i jej zakłady budżetowe.
Wprawdzie w gramatycznym ujęciu tego zwolnienia
w pierwszej kolejnoĝci wskazano pojazdy, czyli
przedmiot opodatkowania objęty zwolnieniem, ale
taka konstrukcja redakcyjna § 2 uchwały nie powoduje, że wprowadzone zwolnienie można traktowań
jako zwolnienie o charakterze wyłącznie przedmiotowym. Zwolnieniem z podatku zostały bowiem
objęte pojazdy tylko i wyłącznie stanowiące własnoĝń gminy i jej zakładów budżetowych. W pełni
zatem należy zgodziń się ze stanowiskiem skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym,
w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowym, decydujące znaczenie należy przypisań wyróżnikom podmiotowym. Fakt zwolnienia pojazdów
został połączony ĝciĝle z okreĝlonym podatnikiem,
tj. gminną i jej zakładami budżetowymi. W tak
uchwalonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe
jest niewątpliwie decydującym jego warunkiem.
W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania
§ 2 zaskarżonej uchwały wyraźnie wskazanej kategorii podatników, której ustalenie nastąpiło według
kryteriów indywidualizujących tych podatników,
a więc podmiotowych, oznacza kolizję z ustrojowym
zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
paěstwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym
m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Zasadnie więc
Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu
od podatku od ĝrodków transportowych uchwalonym przez Radę Gminy w Brodach w § 2 uchwały
Nr XXII/150/08 z dnia 4 grudnia 2008r., dotyczącym
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w istocie zwolnienia gminy będącej właĝcicielem
pojazdów.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 zaskarżonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. W myĝl art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.
Wniosek organu gminy o umorzenie postępowania
sądowego w związku z uwzględnieniem skargi Prokuratora nie został uwzględniony, bowiem postępowanie sądowe nie stało się bezprzedmiotowe.
Podkreĝliń należy, że istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalnoĝci zaskarżonych aktów i czynnoĝci według
stanu prawnego i faktycznego z daty ich podjęcia.
Skutki prawne, w tym dotyczące zwolnienia okreĝlonego w § 2, zaskarżona uchwała wywoływała
przez cały rok podatkowy 2009. Istotne bowiem jest
to, że skutkiem stwierdzenia nieważnoĝci uchwały
organu gminy jest jej wyeliminowanie z obrotu
prawnego od chwili podjęcia (ex tunc). Oznacza to
zatem uznanie braku skutecznoĝci stosowania aktu
od chwili jego podjęcia (uchwalenia). Powyższe rozróżnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu
widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarżonej uchwale.
Rada Gminy w Brodach w dniu 29 grudnia 2009r.
podjęła uchwałę Nr XXXV/238/09. Zgodnie z jej
§ 1 – § 2 zaskarżonej uchwały otrzymał nowe
brzmienie: „zwalnia się z podatku od ĝrodków
transportowych autobusy wykorzystywane do
przewozów szkolnych”. W § 3 uchwały z dnia
29 grudnia 2009r. wskazano, że wchodzi ona w życie
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. Wskazań
należy, że Rada Gminy nie ma uprawnieě do wprowadzania prawa z mocą obowiązującą wstecz, tak
jak to uczyniła w uchwale z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniającej uchwałę zaskarżoną. Ustanawiane
przez Radę Gminy prawo może obowiązywań najwczeĝniej w terminie 14 dni od ogłoszenia we właĝciwym Dzienniku Urzędowym.
Z powyższych względów, na podstawie art. 147
§ 1 oraz art. 152 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 27/10
z dnia 16 lutego 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Anna JuszczykWiĝniewska

Sędziowie

Sędzia WSA Barbara Rennert
(spr.)
Sędzia WSA Jacek Niedzielski

Protokolant

Sekretarz sądowy Anna Głowacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2008r.
Nr XXII/124/08 w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek i zwolnieě w podatku od ĝrodków transportowych na terenie gminy stwierdza
nieważnoĝń § 2 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł do
tut. Sądu skargę na uchwałę Nr XXII/124/2008 Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada
2008r. w sprawie okreĝlenia wysokoĝci stawek
i zwolnieě w podatku od ĝrodków transportowych
na terenie gminy, wnosząc jednoczeĝnie o stwierdzenie nieważnoĝci wyżej wymienionej uchwały
w częĝci – to jest § 2.
Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie
prawa, tj. art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ust. 4 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 zaskarżonej uchwały zwolnienia w podatku od
ĝrodków transportowych autobusów stanowiących
mienie komunalne gminy o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 przeznaczonych na
obsługę przewozów szkolnych, to jest zwolnienia
podatkowego o charakterze podmiotowo – przedmiotowym, pomimo braku po stronie rady gminy
kompetencji do ustanawiania zwolnieě podatkowych innych niż przedmiotowe.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, że analiza
zaskarżonej uchwały pozwala na stwierdzenie, że
w § 2 rażąco narusza ona przepisy art. 217 Konstytucji RP oraz art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 84 Konstytucji
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów
i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych w ustawie. Natomiast art. 217 Konstytucji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin pu-

blicznych, okreĝlanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy. Wskazał również art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gminie przysługuje prawo stanowienia, na podstawie upoważnieě ustawowych, aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym art. 18
ust. 2 cyt. ustawy okreĝla, że podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat - w granicach okreĝlonych w odrębnych ustawach - należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy. Prokurator wskazał także
na art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, który
stanowi, iż mieniem komunalnym jest własnoĝń
i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podkreĝlił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
w art. 12 ust. 4, w brzmieniu obowiązującym na
dzieě podjęcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, że rada gminy może wprowadziń inne zwolnienia
przedmiotowe niż okreĝlone w art. 12 ust. 1, z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których
mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 tej ustawy. Zdaniem skarżącego z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że rada gminy nie ma uprawnieě do
wprowadzania zwolnieě podmiotowych w podatku
od ĝrodków transportowych. Zwolnienie podatkowe
o charakterze zwolnienia podmiotowego to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku,
a więc spoĝród podatników, pewnej kategorii podmiotów. Wskazał przy tym, że jakkolwiek w zaskarżonej uchwale stwierdzono, że zwalnia się od podatku okreĝlone w niej ĝrodki transportowe, to jednak
zwolnienie to w istocie sprowadza się do generalnego zniesienia obowiązku podatkowego w zakresie
podatku od ĝrodków transportowych w stosunku do
podmiotów, które mogą byń właĝcicielami mienia
komunalnego, to jest Gminy Nowe Miasteczko,
związków międzygminnych, których członkiem jest
Gmina Nowe Miasteczko oraz gminnych osób
prawnych. Co za tym idzie stanowi to okreĝlenie
kategorii podmiotów zwolnionych z podatku. Skarżący twierdził, że zwolnienie z podatku od ĝrodków
transportowych autobusów stanowiących mienie
komunalne gminy stanowi typowy przykład zwolnienia o charakterze podmiotowo - przedmiotowym,
w którym fakt zwolnienia powiązany jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania, takim jak np.
rodzaj pojazdu, jego właĝciwoĝci techniczne i przeznaczenie, lecz także z podatnikiem. Wskazując, że
pojazdy mają stanowiń mienie komunalne gminy
uchwałodawcza wprowadził do ustanowionego
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zwolnienia stronę podmiotową., do czego nie miał
stosownej delegacji ustawowej.
Według skarżącego uznań więc należy, że § 2 zaskarżonej uchwały jest sprzeczny z przywołanymi
w skardze regulacjami ustawowymi, a sprzecznoĝń
ta ma charakter istotnego naruszenia prawa. Przepis
art. 217 Konstytucji RP w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega bowiem, że zwolnienia podmiotowe
mogą byń ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy.
Ustanowienie zatem przez radę gminy takowego
zwolnienia stanowi oczywistą i rażącą obrazę prawa.
W ramach delegacji okreĝlonej w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszczalne
jest wyłącznie okreĝlenie co jest zwalniane od podatku – jaki przedmiot. Delegacja ta nie daje natomiast możliwoĝci wprowadzenia zwolnieě podmiotowych, tzn. okreĝlenia, kto może korzystań ze zwolnienia, bądź zwolnieě o charakterze mieszanym
podmiotowo-przedmiotowym (kto, w stosunku do
jakich przedmiotów, objęty jest zwolnieniem).
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Nowym
Miasteczku wniosła o odrzucenie skargi, oddalenie
skargi lub umorzenie postępowania na podstawie
art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. W uzasadnieniu organ
gminy podał, że głównym kryterium uchwalonego
zwolnienia było zwolnienie przedmiotowe, bowiem
Radzie chodziło o tzw. gimbusy, które na terenie
Gminy służą do przewozów szkolnych, a ponieważ
są własnoĝcią gminy, to w uchwale zaznaczono, że
są własnoĝcią Gminy. Zakwestionowane przez Prokuratora sformułowanie ma znaczenie czysto teoretyczne, bo w praktyce nie są wykorzystywane do
przewozów szkolnych inne autobusy, które stanowiłyby wyłączny przedmiot takiej działalnoĝci.
Rada Miejska w Nowym Miasteczku wskazała także,
iż w dniu 3 grudnia 2009r. podjęła uchwałę
Nr XXXIII/194/2009 w sprawie okreĝlenia stawek
i zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych,
w której uchyliła zaskarżoną uchwałę.
Do odpowiedzi na skargę Rada Miejska dołączyła
w/w uchwałę z 3 grudnia 2009r., z której § 3 i 5 wynika, iż z dniem 1 stycznia 2010r. traci moc zaskarżona uchwała.
Sąd zważył:
W myĝl 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 sprawiedliwoĝci przez kontrolę
działalnoĝci administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalnoĝń zaskarżonego aktu, to znaczy
jego zgodnoĝń z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej. Stosownie natomiast do art. 3 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawując
kontrolę działalnoĝci administracji publicznej stosują
ĝrodki okreĝlone ustawą, w szczególnoĝci przepisami art. 145 - 150 cyt. ustawy.
Zgodnie z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego uprawnione są do uchwalania wysokoĝci podatków i opłat
lokalnych, w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze

Poz. 539

kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych
samorządów. W odniesieniu do gminy wskazań 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 okreĝla prawo gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myĝl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właĝciwoĝci rady gminy, lecz tylko w granicach
okreĝlonych w odrębnych ustawach. Upoważnienie
do uchwałodawczej działalnoĝci gminy w przedmiocie podatku od ĝrodków transportowych zawiera
art. 10 oraz art. 12 ust. 4 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 przyznaje kompetencje radzie
gminy do okreĝlenia przez nią, w drodze uchwały,
wysokoĝci stawek podatku od ĝrodków transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia
innych zwolnieě przedmiotowych niż okreĝlone
w ust. 1 tego artykułu, z wyjątkiem zwolnieě dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4
i 6 tej ustawy.
Jak z powyższego wynika ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady
gminy w przedmiocie zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie w zakresie zwolnieě
o charakterze przedmiotowym. Treĝń upoważnienia
zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy jest przy tym
jednoznaczna. Podejmując uchwały podatkowe rada
gminy nie może pominąń nie tylko wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji zostało ustanowione, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i ĝwiadczeě publicznych, w tym podatków, okreĝlonych w ustawie, co
odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji okreĝla, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, okreĝlanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeě oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Miejska w Nowym Miasteczku nie
miała kompetencji do wprowadzenia zwolnieě
podmiotowych w podatku od ĝrodków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa, dopuszcza możliwoĝń wprowadzenia zwolnieě od podatku od ĝrodków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Należy także zgodziń się ze
skarżącym, że zwolnienie wprowadzone w § 2 zaskarżonej uchwały ma charakter zwolnienia podmiotowego. Nie ulega bowiem wątpliwoĝci, że w tym
przypadku wyłączenie obowiązków podatkowych
nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe,
odnoszące się do okreĝlonej kategorii podmiotów
spoĝród podatników. Natomiast aby zwolnienie
zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie
z podatku powinno dotyczyń przedmiotów tego po-
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datku i byń dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych.
Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało
wprowadzone w § 2 zaskarżonej uchwały Rady
Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada
2008r., zostały ustanowiona gmina, do której należy
mienie komunalne. Wprawdzie w gramatycznym
ujęciu tego zwolnienia w pierwszej kolejnoĝci wskazano pojazdy, czyli przedmiot opodatkowania objęty
zwolnieniem, ale taka konstrukcja redakcyjna § 2
uchwały nie powoduje, że wprowadzone zwolnienie
można traktowań jako zwolnienie o charakterze wyłącznie przedmiotowym. Zwolnieniem z podatku
zostały bowiem objęte pojazdy tylko i wyłącznie
stanowiące mienie komunalne gminny. W pełni
zatem należy zgodziń się ze stanowiskiem skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym,
w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowym, decydujące znaczenie należy przypisań wyróżnikom podmiotowym. Fakt zwolnienia pojazdów
został połączony ĝciĝle z okreĝlonym podatnikiem,
tj. gminną, do której należy mienie komunalne.
W tak uchwalonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewątpliwie decydującym jego warunkiem.
W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania § 2
zaskarżonej uchwały wyraźnie wskazanej kategorii
podatników, której ustalenie nastąpiło według kryteriów indywidualizujących tych podatników, a więc
podmiotowych, oznacza kolizję z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami
paěstwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym
m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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towych uchwalonym przez Radę Miejską w Nowym
Miasteczku w § 2 uchwały Nr XXII/124/2008 z dnia
27 listopada 2008r., dotyczącym w istocie zwolnienia gminy będącej właĝcicielem pojazdów.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 zaskarżonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. W myĝl art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.
Wniosek organu gminy o umorzenie postępowania
sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.
nie został uwzględniony, bowiem postępowanie
sądowe nie stało się bezprzedmiotowe. Podkreĝliń
należy, że istotą sądowej kontroli sprawowanej
przez sądy administracyjne jest ocena legalnoĝci
zaskarżonych aktów i czynnoĝci według stanu prawnego i faktycznego z daty ich podjęcia. Podjęcie
w dniu 3 grudnia 2009r. uchwały Nr XXXIII/194/09,
zawierającej w § 3 klauzulę derogacyjną o utracie
mocy poprzedniej uchwały w tym samym przedmiocie z dnia 27 listopada 2008r. nie oznacza, iż postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej
sprawie stało się bezprzedmiotowe. Swoje skutki
prawne, w tym dotyczące zwolnienia okreĝlonego
w § 2, zaskarżona uchwała wywoływała przez cały
rok podatkowy 2009. Istotne bowiem jest to, że
skutkiem stwierdzenia nieważnoĝci uchwały organu
gminy jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego
od chwili podjęcia (ex tunc). Oznacza to zatem
uznanie braku skutecznoĝci stosowania aktu od
chwili jego podjęcia (uchwalenia). Powyższe rozróżnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu
widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarżonej uchwale.
Z powyższych względów, na podstawie art. 147
§ 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Zasadnie więc Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu od podatku od ĝrodków transpor-
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