
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/218/14

Rady Gminy Tułowice

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 03.01.2014r. Pan Stanisław Dembiczak złożył informację w sprawie podatku od nieruchomości 

niezgodną ze stanem faktycznym na dzień jej złożenia (wykazał o 10 m2 więcej gruntów niż to wynikało z danych 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków) tj. - z danych ewidencji gruntów i budynków wynika, że działka nr 

135/32 ma powierzchnię 293 m2 na dzień złożenia IN-1, a nie jak wykazał Pan Stanisław Dembiczak 303 m2. 

Dołączył kserokopię planu sytuacyjnego z sierpnia 2012r. dotyczącego przebudowy budynku na działce nr 135/32, 

aktualny pomiar hali wykonany przez ACES z dnia 10.12.2013r., oraz aneks do umowy najmu nieruchomości 

zawartej dnia 02.01.2010r. Pismem z dnia 03-02-2014r. poinformowano Pana Stanisława Dembiczaka o tym, że 

podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz wezwano do złożenia 

w terminie 7 dni, informacji IN-1 z powierzchnią zgodną z informacją z rejestru gruntów bądź wyjaśnienie czym 

spowodowana jest różnica w powierzchni gruntów (pismo doręczono 04.01.2014r.). W dniu 10.02.2014r. 

w odpowiedzi na w/w pismo Pan Stanisław Dembiczak – zgłosił wniosek o stwierdzenie, który z podanych 

dokumentów ma moc prawną w obrocie gospodarczym : 

- czy decyzja Wójta Gminy Tułowice z 4 grudnia 2001r. nr GG.7430-10/01 zatwierdzająca projekt podziału 

działki 135/14 na działki nr 135/31 o pow. 0,0430 ha i 135/32 o pow. 0,0293 ha, - czy aktualny pomiar budynku 

i wznowienia granic opracowany przez ACES Geodezja Techniki Inżynierskiej na dzień 10.12.2013r. dołączony 

do IN-1 – wymienione przez skarżącego dokumenty stanowią podstawę do dokonania zmian w ewidencji 

gruntów i budynków, które to zmiany dokonuje wyłącznie starosta. Dopiero w dniu 17.02.2014r. wpłynęły do 

UG Tułowice zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków: m.in. zmiana w gruntach - 

zawiadomienie o dokonaniu zmian w dniu 12.02.2014r.) gdzie to zmieniono powierzchnię gruntów z 293 m2 na 

303 m2 (zwiększenie o 10,00 m2). Pismem z dnia 20.02.2014r. udzielono Panu Stanisławowi Dembiczak 

odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2014r., w którym poinformowano, że zgodnie z art.21 ustawy z dnia 17 maja 

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 ze zm.) podstawę wymiaru 

podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Podatek od nieruchomości ustalany jest 

w oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków co do kwalifikacji tych nieruchomości oraz ich 

powierzchni, które to dane są wiążące dla organu podatkowego. Organem prowadzącym ewidencję gruntów 

i budynków dokonującym w niej zmian, zgodnie z art. 22 ww. ustawy, jest starosta właściwy ze względu na 

miejsce położenia nieruchomości. Uprawnień takich nie posiadają natomiast gminy, które jedynie korzystają 

z danych ewidencyjnych przekazywanych przez starostów w celu wymiaru podatków lokalnych. Ponadto 

poinformowano Pana Stanisława Dembiczak, że zmiany w ewidencji skutkujące zmianami w opodatkowaniu 

następują z początkiem miesiąca, który nastąpił po faktycznym wprowadzeniu zmiany w bazie danych 

ewidencyjnych, a więc dotyczą okresu po wprowadzeniu zmiany. Nie jest natomiast możliwe naliczanie podatku 

od nieruchomości przed datą wprowadzenia zmiany. (pismo odebrano 24.02.2014r.). 

W tym miejscu należy powołać się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2012r. (II 

FSK 986/11), w którym NSA szczegółowo wyjaśnia, że „przywołany art. 21 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne wyraźnie stanowi, że podstawą wymiaru podatków nie jest stan faktyczny, lecz stan ujawniony 

(zapisany) w ewidencji gruntów i budynków. W tym kontekście można mówić o formalnym związaniu 

z ewidencją, która dla wymiaru podatku ma znaczenie rozstrzygające, niezależnie od tego, jaki w określonym 

czasie jest charakter danych gruntów. Stosownie do art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencję 

gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Z kolei właściciele i osoby 

władające obowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów 

i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian (art.22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne). Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia organy podatkowe - 

w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Zawiadomienie to zawiera w szczególności oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę 

jej wprowadzenia. Z regulacji tej wynika, że datą zmiany treści ewidencji jest data określona w zawiadomieniu. 

Powinna być ona również odnotowana w dzienniku zmian.  Dopiero z tą datą - dokonania zmiany w ewidencji - 
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określone grunty zmieniają swój charakter dla celów podatkowych. Wyłącznie zatem starostowie upoważnieni są 

do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Tym samym wykluczona jest możliwość prowadzenia 

przeciwdowodu w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej przez inne organy, w tym także podatkowe, na 

okoliczność faktycznego wykorzystania gruntów lub ich faktycznego charakteru. Tym samym bez znaczenia jest 

data dokonania zgłoszenia zmian do ewidencji gruntów. Wykluczona jest zaś możliwość dokonywania ustaleń 

sprzecznych z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów samodzielnie przez organy podatkowe” 

(orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Dnia 10 marca 2014r. Pana Stanisław Dembiczak złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego skargę na Wójta Gminy Tułowice„ za zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe 

organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwianie sprawy dotyczące z art.77 § 1 i art.7 kpa różnicy 10 m2 pow. Gruntów wykazanych 

w informacji w sprawie podatku od nieruchomości w 2014r. a użytkowaniem wieczystym gruntu działki nr 135/32 

o pow. 0,0293 ha”- (data wpływu do UG Tułowice 14.03.2014r.). 

Do tego momentu cały czas prowadzono postępowanie wyjaśniające mające na celu dokładne ustalenie stanu 

faktycznego. Wobec powyższego skarga jest bezzasadna.
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