
Uchwafa Nr XXXVIII214/13 

Gminy Somian 
z dnia 21 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia 

Na 18 ust. 2 15 ustawy z dnia 8 marca 
r. 0 samorzqdzie (Oz. U. z 13 r., 594), w zwiqzku z 
pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

post~powania administracyj U. z 2013 r., 267) - Rada Gminy 
uchwala, co 

§ 1 

skarg~ Pana z dnia 28 13 r. na dziafalnosc 
Somianka - za 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodn Rady Gminy poinformowania 
o sposobie zafatwienia skargi. 

§3 

uchwafy uzasadnienie. 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie z dn podj~cia. 

I-I Jan Rakowski 



do Uchwafy 
Nr XXXVIIJ214/13 Rady Gminy Somianka 

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia 

W dniu 3.06.2013 roku do Urz~du Gminy Somianka wpfyn~fa Pana 
z dnia maja 2013 dotycza..ca dziatalnosci W6jta Gminy 

Somianka. Zgodnle z 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorza..dzie gminnym ( U. z 3 r. poz. 594) oraz do zapis6w 
art. 229 pkt 3 Kodeksu administracyjnego, do Gminy 
nalezy rozpatrywanie W6jta oraz kierownik6w jednostek 
organizacyjnych. 

Podstawa.. uznania Gminy Somianka 
sa.. nast!i.!puja..ce wzgl!i.!dy 

Autor w swoim zarzuca przewlekte 
sprawy administracyjnej z praworza..dnosci. 
jednak bezpodstawny. 

W6jt Gminy jako organ podatkowy wykonywat swoje 
zadania zgodnie z Ordynacji podatkowej oraz innych obowia..zuJa..cych 
powszechnie w tym zakresie prawa. 

Kluczowym dla sprawy pozostaje zagadnienie opodatkowania 
podatkiem ad nieruchomosci budynku znajduja..cego si!i.! na nieruchomosci 
w miejscowosci Popowo-Parcele, stanowiacei wlasnn~c Skarza..cego. W 
Gminy Somianka na mocy Nr oraz Nr 
opodatkowal w 2011 r. budynek wedlug stawki "od pozostatych budynk6w" a 
opodatkowal budynek wedlug budynk6w uzytkowanych na 
indywidualnej" . 

W Uchwale Nr 11/5/10 
w sprawie okreslenia od nieruchomosci na 
zawarty jest zapis okreslaja..cy podatku ad budynk6w 
w wysokosci 5,70 zl od 1 m 2 uzytkowej (pkt 2 ppkt 5 lit. b 

Uchwaty). Natomiast na rok uprawnienie zawarte wart. 5 
3 ustawy z dnia 12.01.1 1 r. 0 podatkach i optatach lokalnych, Gminy 
Somianka podj!i.!ta Nr XIV/83/11 z dnia patdziernika 2011 r. w 

stawek podatku W uchwale zawarty 
wysokosc stawek podatku od budynk6w pozostalych uzytkowanych na 

rekreacji indywidualnej w wysokosci 5,94 zl od 1 m 2 pow. uzytkowej (pkt 2 ppkt 
5 lit. b zata..cznika do Uchwaty) Uprawnienie takie potwierdza mi!i.!dzy innymi wyrok 
Wojew6dzkiego Sa..du Administracyjnego w Warszawie z 19.09.2006 r., sygn. akt III 
SAIWa 1887/06 "Rada gminy mote stawki podatku dla poszczeg61nych 
rodzaj6w budynk6w wedlug kryterium wart. 5 ust. 3 ustawy z 
12.01. 1991 r. a podatkach i oplatach U. z 2002 r. Nr 9, 
ze zm.), alba innego, ale adekwatnego do w tym przepisie". 

W zwia..zku z w/w uprawnieniem ustawowym organ podatkowy przy 
podatku ad nieruchomosci wzia..l pod budynku, co jest 
zgodne z w/w Uchwala.. Rady Samorza..dowe Kolegium 
Odwotawcze stwierdzHo niewaznosc Sytuacja niniejsza wynika 
z istnieja..cego zar6wno w sporu odnosnie mozliwosci 
opodatkowywania budynk6w to z klasyfikacji wynikaja..cej 
z grunt6w i budynk6w. 

uwaza, iz budynek powinien opodatkowany wedtug stawki 
budynk6w mieszkalnych, zgodnie z informacja.. wynikaja..ca.. z ewidencji grunt6w 

i budynk6w. Jako podstaw!i.! prawna.. takiego wskazuje na tresc art. 21 ust 1 
ustawy 17 maja 1989 r. Prawa i kartograficznego (Oz. U. 2010 r. 
Nr 1 poz. 1287 z p6zn. zm.) , iz "Podstaw!i.! planowania 

http:wynikaja..ca


przestrzennego, wymiaru podatk6w i 
oznaczania w ksilil9ach statystyki 
nieruchomosciami oraz ewidencji gospodarstw stanowiq dane 
w ewidencji i budynk6w." Skarzqcy jednak tresc art 194 § 3 
z dnia 29 r. Ordynacja podatkowa U. z 2012 r. pOZ. z 
zm). W doktrynie prawa i w orzecznictwie podnosi silil, ze dane wynikajqce 
z ewidencji grunt6w i budynk6w stanowiq dokument urzlildowy w 
Ordynacji podatkowej, kt6ry nie wyklucza jednak przeprowadzenia przeciwdowodu 
podwazajqcego na podstawie powyzej art 194 § 3 w/w 
Potwierdzajq to m.in. nastlilPujqCY autorzy: 
~ Etel L., Dane z ewidencji grunt6w i budynk6w podstawa opodatkowania 
grunt6w i budynk6w, Komunalne, 2008 r. Nr 6 s. 24-26, 
- Kosikowski C., L, Dowgier R., Poplawski M., Presnarowicz S., 
podatkowa Wyd. a Wolters 2009 r., S. 842-846, 
- Radzikowski K. Niezgodnosc zakresu ewidencji grunt6w 
i budynkow ze a gruntu podatkiem rolnym, 
fesnym oraz od nieruchomosci, Przeglqd Podatk6w Lokalnych i Finans6w 
Samorzqdowych, r. Nr 9, str. 13-20, 
- Pahl B., do w Gdansku z dnia 15 marca 2006 r. (I SAlGd 348104), 
dotyczqcego ewidencji grunt6w i budynk6w jako podstawy do wymiaru podatk6w 

/oka/nych, Przeglqd Lokalnych i Finans6w Samorzqdowych, 2009 L, Nr 5, 

str. 4-8, 

- Pahl B., Podatek od nieruchomosci: opodatkowanie budynku 

mieszkalnego, Podatk6w Lokalnych i Samorzqdowych, 1 r., 

Nr7-8, str. 86, 

- Morawski W., ich mieszkalnych" w podatku 


nieruchomosci, Podatk6w Lokalnych i Samorzqdowych, 
L, Nr 5, str. 13. 
Potwierdzajq to nastlilPujqCe orzeczenia 
- orzeczenie z dnia 1 .2011 r. Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Warszawie III SAfWa 0, wydane w sprawie z skargi Prokuratora, na 
Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego oraz 
~ orzeczenie z dnia 20108 r. Naczelnego Administracyjnego 
w Warszawie I FSK 

PostlilPowanie dotyczqce wymiaru podatku ad 
nie powinno ograniczac wyfqcznie do zbadania ewidencji grunt6w 
i budynk6w tylko z ze zapisy z ewidencji korzystajq 
z domniemania (autentycznosci) oraz z domniemania zgodnosci 
z prawdq. Domniemanie bowiem domniemaniem wzruszalnym, 
na co jednoznacznie 194 § 3 w/w Ordynacji podatkowej. Przepis ten 
pozwala organowi podatkowemu na pominililcie wadliwych zapis6w zawartych 
w ewidencji grunt6w i budynk6w. 

Zgodnie z orzecznictwem ewidencja ma stuzyc odzwierciedleniu (zapisaniu) 
aktualnego stanu prawnego, a tworzeniu nowego prawnego. Aktualizacji 
operatu ewidencyjnego dokonuje niezwtocznie uzyskaniu przez starostlil 
odpowiednich dokument6w okreslajqcych zmiany ewidencyjnych. 
W przypadku ewidencji budynk6w, podstawq zapis6w Sq zmiany 
wynikajqce z dokumentacji architektoniczno gromadzonej 
i przechowywanej administracji publicznej. gdy chodzi 
a ewidencjlil budynk6w, funkcji podstawowej budynku decydujqce 

ma dokumentacja architektoniczno-budowlana w zatwierdzonego 
projektu budowlanego. wydania decyzji 0 sposobu uzytkowania 
budynku (w trybie art. 71 budowlanego) przez organ administracji budowlanej, 

ewidencji nie maze dokonac zmiany w zapisie co do funkcji 



budynku, albowiem w takiej sytuacji organ ewidencji wykracza poza swoje 
kompetencje stajqc si~ tworcq nowego stanu prawnego, a nie jedynie "notariuszem" 
zmian wprowadzonych przez organ administracji budowlanej. Potwierdza to wyrok 
z dnia 28 marca 2012 r. Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Bialymstoku II 
SAlBk 52/12. 

Powyi.szy wyrok potwierdza rowniei., i.e budynek rekreacji indywidualnej 
nalei.y wpisywae w ewidencji, jako budynek niemieszkalny. Fakt ten potwierdzajq 
rowniei. wyroki: 
- z dnia 21.02.2012 r. Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gdansku I SAlGd 

1164/11 , 
- z dnia 25.03.2010 r. Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Gdansku I SAlGd 

856/09. 
Zgodnie z interpretacjq Ministerstwa Finansow budynki letniskowe znajdujq si~ 

w kategorii budynkow pozostalych, wtedy, gdy z dokumentow urz~dowych (przede 
wszystkim pozwolenia na budow~) nie wynika ich mieszkalny charakter. Budynki 
letniskowe (toi.same rekreacji indywidualnej) nie spelniajq funkcji mieszkalnej, 
dlatego nie mogq bye opodatkowane nii.szq stawkq podatku od nieruchomosci 
(z przyczyn spolecznych przewidzianq dla budynkow mieszkalnych). Wynika 
to z majqtkowego charakteru tego podatku (Pismo Dyrektora Departamentu 
Podatkow Lokalnych i Katastru IViinisterstwa Finansow z dnia 28 marca 2006 r. znak: 
LK-833/46/KM/06/195 w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomosci 
budynkow letniskowych, www.mf.gov.pl oraz Interpelacja nr 1534 do Ministra 
Finansow w sprawie podatku od nieruchomosci przewidzianego dla budynkow 
mieszkalnych i letniskowych oraz odpowiedz podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansow - z upowai.nienia ministra - na interpelacj~ poselskq nr 1534 w sprawie 
podatku od nieruchomosci przewidzianego dla budynkow mieszkalnych 
i letniskowych, www.sejm.gov.pl). 

W przypadku wpisania budynku rekreacjl indywidualnej w ewidencji jako 
budynek mieszkalny, moi.na przeprowadzie przeciwdowod w stosunku do tresci 
zawarty w ewidencji. Dokumentami na podstawie ktorych mOi.na przeprowadzie 
post~powanie podatkowe mogq bye: projekt budowlany, pozwolenie na budow~, 

pozwolenie na oddanie budynku do ui.ytkowania, czy decyzja 0 zmianie sposobu 
ui.ytkowania budynku. Takie czynnosci przeprowadzil wlasnie Wojt Gminy Somianka. 
Rzetelnie i wyczerpujqco przeprowadzil post~powania podatkowe w sprawie 
Skari.qcego. Wykorzystal nalei.ycie przyslugujqce srodki dowodowe. 
Przy wydawaniu rozstrzygni~cia wziql pod uwag~ calose zebranego w sprawie 
materialu dowodowego, taki.e dokumenty architektoniczno-budowlane. 

Zgodnie z wyjasnieniami Wojta Gminy, wydajqc decyzje ustalajqce wymiar 
podatku opieral si~ na zloi.onej przez podatnika deklaracji podatkowej (w deklaracji 
tej podatnik wykazal "budynek pozostaly"), akcie notarialnym umowy darowizny 
dzialki letniskowej zabudowanej budynkiem letniskowym, ksi~dze wieczystej w ktorej 
widnieje budynek letniskowy, a przede wszystkim na decyzji Starosty Powiatu 
Wyszkowskiego zatwierdzajqcej projekt budowlany i udzielajqcej pozwolenia 
na budow~. Decyzja ta rozstrzyga jednoznacznie i bez wqtpliwosci 0 udzieleniu 
pozwolenia na budow~ budynku letniskowego. Do dnia dzisiejszego nie dokonano 
zmiany jego przeznaczenia. 

Wojt wyjasnil, ii. wydajqc decyzje w sprawie Skari.qcego bazowal taki.e 
na nast~pujqcych orzeczeniach Sqdow Administracyjnych wydanych 
w nast~pujqcych indywidualnych sprawach: 
- Wyroku z 09.09.2004 r. NSA w Warszawie FSK 412/04: 

"W kwestii stawek dla budynku wykorzystywanego w celach rekreacyjnych, a wi~c 
budynku letniskowego, nalety stosowac zasady opodatkowania tzw. budynkow 
pozostalych zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 2e ustawy z 12.01. 1991 r. a podatkach 
i oplatach lokalnych (tekst jedn. Oz. U. z 2002 r. Nr 9, paz. 84, ze zm.). 

www.sejm.gov.pl
www.mf.gov.pl


w niniejszym skladzie pog/qd, te decydujqce 
ma dokumentacja architekloniczno-budowlana danego obiektu". 
• Wyroku z 16.02.2006 r. NSA w II FSK 308/05: 
"Budynek mieszkalny to budynek lub nadajqcy do 
Natomiast poj~cie "mieszkac" oznacza jakies pomieszczenie i traktowac 

g/6wne miejsce pobytu, gdzies stale tub 
W tym kontekscie budynek mieszkalny przeznaczony przez 

niezaletnie od i cZf?slotliwosci 
mote byc za "pozostaly" budynek w art. 5 1 
(. .), wedlug innych 
5 ust. 1 pkt 

motna podzielic zarzutu dotyezqeego 
celowego wprowadzania w uczestnik6w post~powania. 
na argumeneie zasad powotywania si~ na orzeczenia sqd6w. 
it ewentualne uwagi zasad powotywania si~ na 

sqd6w mogty zostac zawarte w sktadanym odwotaniaeh 
i zbadane w prowadzonym wtasciwym post~powaniu podatkowym. W6jt 
Gminy wyjasnit natomiast, ze wskazywany Skarzqeego wyrok 

u Administraeyjnego z dnia 11 lipea 12 r. akt II FSK 2632/10 
prawidlowosc sposobu prowadzenia post~powania 

Jak w uzasadnieniu "Reasumujqc, nalety stwierdzic, te w 
122 a.p. organy co zasady, Sq 

w post~powaniu podatkowym danych zawartych w ewidencji 
ustawa nie odsyfa explicite do 

do weryfikowania wskazanej w lej ewidencji. 
gdy podatnik wykaie w post~powaniu podatkowym w trybie art. 194 § 3 

wbrew wskazanym w stosownej administracyjnej 
klasyfikacji w ewidencji, tak aby byla ona zgodna ze 

organy ewidencyjne nie dokona/y wlasciwej zmiany, 
podatkowe takq okolicznosc zweryfikowac, aby podjqc swoje 
w oparciu 0 prawd~ obiektywnq (art. 1 Przeciwna wykladnia systemowa ww. 
przepis6w prawa prowadzilaby do kt6ry godzilby tylko w 
zasadf? prawdy obiektywnej, ale w praworzqdnosci 7 
Konstytucji Rzeczypospo/itej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Oz. U. 1 
poz. 

w skr6cie: Konstytucja moina bow/em przyjqC, ie ze 
wykladnif? 21 g.k. ograniczenia mOie 

dla post~powania prawdy obiektywnej. 
motliwosc przeprowadzenia na podstawie art. 194 § 3 a.p. 

wzg/~dem dokumentu 0 kt6rym mowa wart. 194 § 1 
wyratona powyiej wykladnia zgodna z zasadq ekonomii 

procesowej, bowiem w takim przypadku organy podatkowe nie muszq czekac 
na srodk6w prawnych przez podatnik6w w post~powaniu przed 
organami ewidencyjnymi. Tym samym motliwa art. 125 a.p. na etapie 
postf?powania podatkowego, a w przypadku kontroli decyzji zapadlej w tym 
posff?powaniu sqd administracyjny - 7 i 45 Konstylucji 
R6tniea powotywanym w orzeezeniu faktycznym, a post~powaniem 
podatkowym prowadzonym przez W6jta tym. ze w sprawie 

to podatkowy pOdjqf przeciwdowodu, 
zabiegu Jest jednak 

argumentami W6jt Gminy dzia/ajqc 
posBkujqc si~ orzecznictwem i doktrynq. rzetelnie przeprowadzi/ 

podatkowe w sprawie Skartqcego. Wobec istniejqcych w temacie 
W6jt przyjql jedynie odmiennq od koncepcj~ mozliwosci 



zakwestionowania w post~powaniu podatkowym informacji wynikajqcych z ewidencji 
grunt6w i budynk6w. 

Natomiast w kwestii przekroczenia terminu na wydanie decyzji ustalono, 
ze przyczynq przekroczenia terminu byt fakt wymiany korespondencji z podatnikiem. 
Spowodowato to wydtuzenie terminu zatatwienia sprawy. 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze skarg~ Pana 
na dziatanie W6jta Gminy Somianka nalezy uznac za niezasadnq. Majqc powyzsze 
na wzgl~dzie podj~cie niniejszej uchwaty jest konieczne i uzasadnione. 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

I-I Krzysztof Jan Rakowski 


