
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 
W  OPOLU  

 

Uchwała nr  19/72/2005 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paź-

dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) oraz art. 91 ust.1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr  116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, 

poz. 1441)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   

  

nieważność uchwały nr XXXVI/313/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada  

2005 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego z powodu naruszenia  art. 13e w związku  

z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2003 r. nr 94,  

poz. 431 z późn. zm.) 
 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

  

         W dniu 8 grudnia 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwała nr XXXVI/313/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 listopada 2005 r. w spra-

wie zwolnień od podatku rolnego. W § 1 uchwały Rada Miejska, powołując się na przepis  

art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwolniła od podatku rolnego: 

a) drogi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, bez oznaczonej 

klasy gleboznawczej gruntu, wchodzące w skład nieruchomości, których grunty są 

opodatkowane podatkiem rolnym, 

b) cmentarze bez względu na określone w ewidencji gruntów klasy użytków rolnych. 

Kolegium Izby ustaliło, co następuje. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowa-

niu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjąt-

kiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 

rolnicza. Natomiast na podstawie art. 13e powołanej wyżej ustawy, rada gminy, w drodze 

uchwały, może wprowadzić zwolnienia i ulgi przedmiotowe inne niż określone w ustawie. 

Sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, szczegółowe za-

sady wymiany danych ewidencyjnych oraz szczegółowy zakres informacji objętych ewi-

dencją regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 

dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 38, poz. 454). 



2 

Zgodnie z § 67 rozporządzenia, w skład wykazywanych w ewidencji użytków gruntowych 

wchodzą m.in. następujące grupy: 

 -  użytki rolne, 

 -  grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 

 -  grunty zabudowane i zurbanizowane. 

Zgodnie z § 68 ust. 3 pkt 7 lit. „a” rozporządzenia, drogi – oznaczone w ewidencji 

gruntów i budynków symbolem „dr” – są terenami komunikacyjnymi zaliczanymi do grun-

tów zabudowanych i zurbanizowanych. Załącznik nr 6 do przedmiotowego rozporządzenia 

stanowi, iż do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty w granicach pasów 

drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach pu-

blicznych. W szczególności do dróg zalicza się grunty zajęte pod drogi krajowe, drogi wo-

jewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi do-

jazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, place 

postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach 

morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i pla-

ców składowych. Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, le-

śnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia; 

grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego.  

Odnośnie cmentarzy, powyższy załącznik do rozporządzenia rozróżnia zadrzewio-

ne i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, które zalicza do gruntów zadrzewionych 

i zakrzewionych oraz czynne cmentarze, które zalicza do innych terenów zabudowanych, 

wchodzących  w skład gruntów zabudowanych  i zurbanizowanych. 

W świetle powyższych przepisów, drogi i czynne cmentarze zalicza się 

do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, które - zgodnie z art. 1 ustawy o podatku 

rolnym - nie są objęte podatkiem rolnym, natomiast cmentarze nieczynne zalicza się  

do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, a nie do użytków rolnych. Tym samym, 

uchwalenie przez Radę Miejską w Oleśnie zwolnienia z podatku rolnego dróg, oznaczo-

nych w ewidencji symbolem „dr” oraz cmentarzy bez względu na określone w ewidencji 

gruntów klasy użytków rolnych stanowi naruszenie art. 13e ustawy o podatku rolnym. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Izby podjęło uchwałę jak w sentencji.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ 

nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa  

w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nad-

zorczego. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przy-

sługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

  

Przewodniczący Kolegium 

  


