
UCHWAŁA NR XXXVI/339/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, zm.: z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 
225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 
1378, z 2014r. poz. 40), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 2385) 
postanowienie § 1 pkt 1 lit b) otrzymuje brzmienie: 

„b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni 
4,56 zł,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzen Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie

W treści uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r. poz. 2385), zaistniał
błąd polegający na tym, że w postanowieniu § 1 pkt 1 lit. b wpisana została stawka podatku w kwocie 10,97zł,
a powinna być w kwocie 4,56 zł. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania zmiany stawki, na
korzystniejszą dla podatników,w trakcie roku podatkowego.

W tej konkretnej i wyjątkowej sprawie, do uchwały zmieniającej stawkę podatku zastosowana została norma
wynikająca z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), umożliwiająca nadanie aktowi
prawnemu wstecznej mocy obowiązującej (od 1 stycznia 2014r.). Pozwoli to bowiem na zastosowanie jednolitej
stawki w całym roku podatkowym, co więcej będzie to stawka niższa niż błędnie uchwalona i opublikowana. Tym
samym, zasady demokratycznego państwa prawnego nie będą stały na przeszkodzie takiemu postępowaniu.
W judykaturze wyrażono już pogląd, iż „Skoro art. 5 ustawy […] dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu
"mocy wstecznej", ale tylko "jeżeli zasady demokratycznegopaństwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie" to
obowiązkiem organów w przypadku korzystania z tej instytucji prawnej jest podanie faktycznego i prawnego
uzasadnienia, że pomimo działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady demokratycznego
państwa prawa.” (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2012r., sygn. akt: I SA/Ke 109/12, LEX:
1143501). Odnosząc to do przedmiotowej sprawy, od strony formalnej Gmina Dobrzeń Wielki dąży do
opodatkowania podatkiem od nieruchomości według jednolitej stawki w całym roku podatkowym, natomiast od
strony poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, Gmina Dobrzeń Wielki dąży do zmniejszenia
ciężaru podatkowego, który wynikłbyz konieczności stosowania wyższej stawki, niż pierwotnie zakładana.
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