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Szanowny Panie Prezesi~,

w zwiazku Z przekazanym przy korespondencji z dnia 29 kwietnia 2008 r. (znak: KO
435/1652/2008) wnioskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o rozstrzygniecie

sporu kOq1petcncr.jnego zaistnialego miC{dzyWojewoda Swietok:rzyskim a Regionalna Izba
Obrachwikowa w Kielcach w sprawie objC(cianadzorem uchwal Rady Gminy w Falkowie:

uchwaly Nr XIV/89/2008 Rady Gminy w FallEowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie
udzialu mieszkanców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ogra.niczeniero do

inwestycji w zakresie wodociagów i kanalizacji, ustalania wysokosci stawki procentowej
oplaty adiacenckiej na terenie gminy Falków, --.

uchwaly Nr XIV/90/2008 Rady Gminy w Falkowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia stawek procentowych oplaty adlacenckiej.

jak tei stanowiskiem, jakie przedstawil Wojewoda Swi~tokrzyski przy pismie z dnia 3 lipca
2008 r. (znak: NK.I·0717/S/2008) - informuje, ze brak jest - w mojej opinii - mozliwosci

podjecia przez Ministra SWiA dzialan w oczekiwanym trybie. Za aktualne uwazam
stanowisko przedstawione w pismie z dnia 12 marca br. w przedmiocie mozliwosci
rozsnzygania tego rodzaju spraw w oparciu o art. 22 §8 Kodeksu postICPowania

administracyjnego ..•...

Uwzgledniajac opinie, która Ministerstwo Finansów przedstawilo w pismie z dnia 16 stycznia
2009r., znak: Sn-4834-5/LW09/1125/08 wyrazam nast~ujace stanowisko.

Troska Ministra SWiA pozostaje, aby. organy administracji panstwowej

[w szczególnosci podlegle nadzorowi Ministra SWiA - vide odpowiednIO: art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r..o administracji rzadowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
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Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)] dzialaly w sposób zgodny
z prawem i nie budzacy zastrzezen. Kierujac sie tym zalozeniem pragn~ zauwazyc, ze
zgodnie z art. 171 usl. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ofganami nadzoru nad

dzialalnoscia jednostek samorzadu terytorialnego sa Prezes Rady Ministrów iwojewodowie,.a
w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. Szczególowe regulacje w
zakresie wlasciwosci oraz trybu dzialania regionalnych izb obracbunkowych zawiera ustawa
o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodn1e z jej art. 1 izby sprawuja nadzór nad

dzialalnoscia jednostek samoIZadu terytorialnego w zakresie spraw finansowych okreslonych
w art. 11 ust. l oraz dokonuja kontroli gospodarki finansowej i zam6wien publicznych m.in.
jednostek samorzadu terytorialnego. Z kolei, zgggnie Z brzmieniem art. 11 ust. 1 w zakresie

dzialalnosci nadzorczej wlasciwosc rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje
uchwaly i zarzadzenia podejmowane prz~z organy jednostek samorzadu terytorialnego w
sprawach:

l) procedury uchwalania budzetu i jego zmian,
2) budzetu i jego zmian,

3) zaciagania zobowiazan wplywajacych na wysokosc dlugu publicznego jednostki
samorzadu terytorialnego oraz udzielania pozyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego,
5) podatków i oplat lokalnych. do których maja zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja

podatkowa.
6) absolutorium.

Odnoszac siC(do przedmiotowej sprawy podkreslic nalezy, iz zaistniale w danej
sprawie rozbieznosci de facto dotycza watpliwosci odnosnie charakteru oplaty adiacenckiej
oraz przepisów stosowanych dla jej ustalania - w danym przypadku rozstrzygajacym wydaje
siC(sprecyzowanie, czy dla tego rodzaju spraw zastosowanie znajda przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Z uwagi na
zakres przedmiotowej materii zasiegnieta zostala opinia w Ministerstwie Finansów, które w

przedstawionym stanowisku - opierajac sie na wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 23
kwietnia 2002 r. (sygn. akt K 2/01) w zakresie okreslania charakteru prawnego

konstruowanych przez ustawodawcC( instytucji prawnych - wyrazilo poglad, iz oplat
lokalnych nie mozna ograniczac jedynie do oplat wymIenionych w ustawie o podatkach i
oplatach lokalnych. Poszczególny rodzaj daniny nalezy analizowac z uwzglednieniem cech
charakteryzujacych oplate. Opla[a ma cechy podobne do podatku, z tym, ze w
przeciwienstwie do podatku jest swiadczeniem ekwiwalentnym (sa pobierane w zwiazku z

wyraznie wskazanymi uslugaroi i czynnosciami organów panstwowych lub samorzadowych,
dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów). Oplata adiacencka ma zatem charakter

publicznoprawny, co potwierdza wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r.
(sygn. akt SK 19/06).
Nadto Ministerstwo Finansów zauwaza, ie Ordynacje Podatkowa stosuje sie m.in. do:

podatków, oplat oraz nieopodatkowanych naleznosci budzetu panstwa oraz budzetów

jednostek samorzadu terytorialnego, do których ustalenia lub okreslania uprawnione sa

organy podatkowe (art. 2 §l pkt l), a przepisy. dzialu III Ordynacj~ stosuje siC(r6wniez do
oplat oraz niepodatkowanych naleznosci budzetu panstwa, do których ustalania lub okrdlania

uprawnione sa inne OIgany niz organy podatkowe (art. 2 §2). Oplata adiac.encka, powstala na
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skutek wydania przez wójta decyzji administracyjnej ustalajacej jej wysokosc, wpisuje sie w

dyspozycje art. 2 § l pkt 1 Ordynacji podatkowej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
organem podatkowym, stosownie do art. 13 §l pkt l Ordynacji podatkowej oraz posiada
uprawnienie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 re Nr 261, poz. 2603 ze zm.) do wydawania decyzji
ustalajacych oplat~ adiacencka - vide art. 98a ust. l, art. 107 ust. 4 i art. 145 ust ust. 1).

Przytoczone powyzej uregulowania pot\\lierdzaja tym samym, ie oplata adiacenckajest oplata
lokalna, do której zastosowanie maja przepisy Ordynacji podatkowej. Powyzsze nalezy

odniesc do przywolanego powyzej zakresu wlasciwosci izb okreslonej w art. 11 ustawy o
regionalnych izbach obrachunkowych - zdaniem Ministerstwa Finansów przywolany przepis
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nie okresla rodzajów spraw zwiazanych z

podatkami i oplatami lokalnymi, kt6re maja byc przedmiotem uchwal i zarzadzen
nadzorowanych organów. Musi istniec zwiazek pomiedzy aktem organu, a oplata czy

podatkiem (charakteru tego zwiazku przepis nie okresla). Warunkiem jest, aby do podatków i
oplat, których sprawy beda przedmiotem uchwal (zarzadzen) mialy zastosowanie przepisy
Ordynacji podatkowej. Do oplaty adiacenckiej maja zastosowanie przepisy Ordynacji

podatkowej. Wystepuje tez bezposredni zwiazek pomiedzy stawka oplaty adiacenckiej i
oplata, jako naleznoscia publiczno-prawna objeta przepisami Ordynacji podatkowej. Oplate
adiacencka nalezy zakwalifikowac do oplat, o których stanowi art. 2 § l pkt l Ordynacji

podatkowej, stad tez uchwala rady gminy w sprawie bezposrednio zwiazanej Z ta oplata
(ustalenie stawki tej oplaty) miesci sie w kategorii spraw oplat lokalnych, do których

zastosowanie maja przepisy Ordynacji podatkowej.

Wyrazam nadziej~ iz przedstawione stanowisko wyjasni powstale na gruncie danej

sprawy watpliwosci oraz przyczyni si~ do usprawnienia i ujednolicenia dzialalnosci
orzeczniczej Izby.

z powazaniem

Otrzymuje:
Pani Boientyna Palka-Koruba

Wojewoda Swietokrzyski
Dot.: NK.I-0717/5/2008


