
Projekt

z dnia  9 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ............................................................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia ............................................................ 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) Rada Miejska Wodzisławia 
Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości, na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, od 
budowli lub ich części w postaci sieci kanalizacyjnej wykorzystywanych do działalności w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2017, poz. 328 ze zm.) - 1,5% wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 

Traci moc uchwała:

1. Nr XLVII/463/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia 
wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej,

2. Nr XIII/123/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLVII/463/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie 
ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2018 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2006 roku została podjęta uchwała Nr XLVII/463/06 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci
kanalizacyjnej, która ta uchwała przewidywała wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku od budowli
w postaci rurociągów sieci kanalizacyjnej w wysokości 0,1% przez okres 20 lat, począwszy od 01 stycznia
2007 roku (zamiast obowiązującej na terenie gminy stawki w wysokości 2%). Jak wynika z dokumentów
związanych z przebiegiem procesu podejmowania tej uchwały (pisma wnioskodawców, uzasadnienie do
projektu, wydane opinie) intencją projektodawców (inicjatorem podjęcia tej uchwały nie był organ
wykonawczy gminy) było uzyskanie podstaw dla autorów Studium Wykonalności sporządzenia nowej analizy
ekonomicznej zawierającej przewidywaną wysokość opłat za zrzut ścieków w trakcie realizacji i po realizacji
całego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Inaczej mówiąc intencją projektodawców było, aby z tej preferencyjnej stawki korzystały jedynie rurociągi sieci
kanalizacyjnej z których korzystają mieszkańcy w ramach realizowanego przez gminę zadania w postaci
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Założeniem
uchwały było obniżenie tempa wzrostu prognozowanych cen za zrzut ścieków w ramach realizacji II etapu
programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Karkoszka II i sporządzenie analizy
ekonomicznej w związku z ubieganiem się o środki z Funduszu Spójności.

Uchwałą nr XIII/123/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVII/463/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej,
doprecyzowano zapisy tak, aby w przyszłości, w całym okresie obowiązywania nie istniały wątpliwości co do
rodzaju przedmiotów opodatkowania objętych preferencyjną stawką podatku. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu wysokości stawek, m.in. dla
budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rada gminy może różnicować
wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności
rodzaj prowadzonej działalności. Uchwała zakłada więc preferencyjną stawkę opłaty od budowli
wykorzystywanych do działalności w postaci zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2017,
poz. 328 ze zm).

Trzeba również wskazać, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą
Nr 753/XXIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku stwierdziło nieważność uchwały Nr XIII/123/15 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/463/06
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od
nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej w części dotyczącej § 3 uchwały z powodu
istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu obowiązywania rocznej stawki podatku od
nieruchomości, o której mowa w § 1 uchwały, do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności w oparciu o którą ma miejsce różnicowanie stawek podatku od
budowli, uchwała ta, tak jak poprzednia nie przewiduje udzielania pomocy publicznej.

Projekt niniejszej uchwały zakłada podwyższenie stawki podatku od budowli w postaci rurociągów sieci
kanalizacyjnej do wysokości 1,5 % wartości. Pozostawienie obecnie obowiązującej stawki podatku w tym
zakresie, przy założeniu obowiązującej od 2016 roku podstawy opodatkowania w postaci sieci kanalizacyjnej,
powoduje w przypadku Miasta Wodzisław Śląski roczny ubytek dochodów w wysokości ponad 1 855 000zł. (a
więc w konsekwencji od 2018 roku do końca 2026 roku, czyli do kiedy pierwotnie zakładano jej
obowiązywanie, ubytek dochodów z tego tytułu wynieść może kwotę ponad 16.690.000zł, a pamiętać należy że
od początku obowiązywania tej stawki do końca 2017 roku wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu były
mniejsze o ponad 11.500.000zł.). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości należą do kategorii dochodów
bieżących, co bezpośrednio wpływa na możliwość i poziom spełnienia wymaganej prawem relacji, o której
mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, a więc wymogu równoważenia budżetu w części dotyczącej
dochodów i wydatków bieżących. Przepis ten wyraża generalna zasadę, iż organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, oraz iż na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być
wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
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