
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku "Black Red White" S.A. z siedzibą w Biłgoraju z dnia 
14 października 2020 r. w przedmiocie obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 242§1, art. 243, art. 244 i art. 238 w zw. z art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wniosek  „Black Red White” S.A. z siedzibą w Biłgoraju z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 
obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.: 

1) przekazuje się Prezydentowi Miasta Mielca jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia - w części 
dotyczącej uwzględnienia dla celów podatku od nieruchomości, że budynki określone jako H33, H16 
i H18 są wyłączone z działalności gospodarczej i nie są użytkowane w tym celu; 

2) uwzględnienia się w części dotyczącej obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. 
w następujący sposób: 

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 
Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w zakresie produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z.) do wysokości 
– 0,93 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w zakresie produkcji pozostałych mebli 
(PKD 31.09.Z.) do wysokości – 22,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) nie uwzględnia się w pozostałej części. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 14 października 2020 r. (wpływ: 19.10.2020 r.) „Black Red White” S.A. z siedzibą w Biłgoraju, 
reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła do Rady Miejskiej w Mielcu z wnioskiem w sprawie 
obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. Przedmiot żądania obejmuje obniżenie stawki 
podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
pozostałych mebli do wysokości stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków obowiązującej 
w 2019 r., tj. 0,80 zł od 1 m2  powierzchni oraz od budynków i ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, tj. 21,34 zł od 1 m2  powierzchni, względnie objęcie stawką podatku stawki 
podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za rok 2020, tj. 0,93 zł od 1 m2  powierzchni oraz od 
budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. 22,83 zł od 1 m2  powierzchni. 
Dodatkowo wnioskodawca zwrócił się o uwzględnienie, że budynki określone jako H33, H16, H18 
wyłączone są z działalności gospodarczej i nie są użytkowane w tym celu. 

W uzasadnieniu wniosku spółka wskazała, że na mocy uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej 
w Mielcu  z dnia 07 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2020 r., oprócz stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w wysokości odpowiednio 0,93 zł od 1 m2  powierzchni i 22,83 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej, wprowadzona została stawka kwalifikowana dla gruntów i budynków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt 
wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z), produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), produkcji 
wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z) odpowiednio 0,95 zł od 1 m2  powierzchni 
i 23,90 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej. Powyższe wiąże się ze stosowaniem wobec wnioskodawcy 
wyższych stawek podatku od nieruchomości z uwagi na fakt, że przeważającym przedmiotem działalności 
spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym jest produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z). W ocenie 
wnioskodawcy takie zróżnicowanie stawek jest zróżnicowaniem z wykorzystaniem kryterium 
podmiotowego, nie zaś przedmiotowego i stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa 
wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Ponadto, zdaniem spółki, Rada nie wskazała uzasadnienia 
wyjaśniającego nałożenie najwyższych stawek podatkowych dla konkretnie wskazanych zakresów 
prowadzonej działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 242§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: 
k.p.a.) wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Art. 243 k.p.a. 
stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest 
w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002, 
Nr 5 poz. 46) jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, 
organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, 
a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, 
przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków 
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy, 
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą 
przekroczyć rocznie stawek maksymalnych określonych w ustawie, które w 2020 r. wynoszą: 

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł  od 1m2 
powierzchni użytkowej. 
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Zgodnie  z art. 5 ust. 2 i 4 w/w ustawy, przy określaniu wysokości stawek, o których mowa wyżej, rada 
gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Zgodnie z teorią opodatkowania 
preferencyjne stawki podatkowe, a także zwolnienia podatkowe mogą działać stymulująco na określone 
dziedziny działalności lub podmioty objęte tymi narzędziami. Powyższe wskazuje, że jedynym organem 
właściwym do kształtowania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy jest jej organ 
stanowiący. Tym samym Rada Miejska w Mielcu uznała się za organ właściwy do rozpatrzenia wniosku 
w części dotyczącej obniżenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. 

W części dotyczącej uwzględnienia, że budynki określone jako H33, H16 i H18 są wyłączone 
z działalności gospodarczej i nie są użytkowane w tym celu Rada Miejska w Mielcu uznaje się za organ 
niewłaściwy. Sprawy związane z wyłączeniem przedmiotów opodatkowania z kategorii związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej nie leżą w kompetencji organu stanowiącego gminy. Organem 
podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
W związku z powyższym Rada Miejska w Mielcu stosownie do art. 243 k.p.a. postanowiła o przekazaniu 
wniosku w tym zakresie Prezydentowi Miasta Mielca jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu 
postanawia: 

1) przekazać wniosek Prezydentowi Miasta Mielca jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia - 
w części dotyczącej uwzględnienia dla celów podatku od nieruchomości, że budynki określone jako H33, 
H16 i H18 są wyłączone z działalności gospodarczej i nie są użytkowane w tym celu; 

2) uwzględnić w części dotyczącej obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. w następujący 
sposób: 

a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 
Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w zakresie produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z.) do wysokości 
– 0,93 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w zakresie produkcji pozostałych mebli 
(PKD 31.09.Z.) do wysokości – 22,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) nie uwzględnić w pozostałej części. 

W zakresie żądania wnioskodawcy obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020r. Rada Miejska 
w Mielcu postanawia uwzględnić wniosek w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2 uchwały, zaś 
w pozostałej części odmówić uwzględnienia wniosku. 

Zgodnie z uchwałą Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Mielcu  z dnia 07 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., zastosowano dwa rodzaje stawek ze 
względu na rodzaj prowadzonej działalności: 

1) stawka kwalifikowana dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w zakresie produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 
16.21.Z), produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), produkcji wyrobów dla budownictwa z tworzyw 
sztucznych (PKD 22.23.Z) odpowiednio 0,95 zł od 1 m2  powierzchni i 23,90 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

2) stawka podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem pozostałych 
rodzajów działalności gospodarczej w wysokości odpowiednio 0,93zł od 1 m2  powierzchni i 22,83 zł od 
1 m2  powierzchni użytkowej.  

Uwzględnienie wniosku i obniżenie stawki podatku od nieruchomości zgodnie z pierwszym żądaniem 
wnioskodawcy spowoduje, że stawka podatku od nieruchomości od gruntów oraz budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji pozostałych mebli (PKD 
31.09.Z.) byłaby niższa niż stawka podatku od nieruchomości od gruntów oraz budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków, która wynosi odpowiednio 0,93 zł od 1 m2  powierzchni (z wyjątkiem 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych pod lotniska) oraz 22,83 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej. Takie ukształtowanie stawek podatku od nieruchomości prowadziłoby do sytuacji, 
w której przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie produkcji pozostałych mebli (PKD.31.09.Z.) 
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znaleźliby się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych przedsiębiorców prowadzących działalność 
na terenie miasta. 

Udział podatków lokalnych w dochodach realizowanych przez gminy jest znaczący. Podstawowym 
zadaniem gmin jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Jednocześnie katalog źródeł, 
z których gmina może czerpać swoje dochody jest ograniczony i wynika z przepisów ustawy. Prowadzona 
przez gminę polityka podatkowa oraz stosowanie ulg i zwolnień uzależnione są w szczególności od 
wysokości osiąganych dochodów. Wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie z podatku 
dochodowego osób fizycznych 26 roku życia skutkowało utratą przez Gminę Miejską Mielec dochodu 
szacowanego na poziomie paru milionów złotych rocznie. Dodatkowo, Gmina Miejska Mielec corocznie 
pokrywa stale rosnącą różnicę między otrzymywaną subwencją oświatową z budżetu państwa a realnymi 
wydatkami na oświatę, wynoszącą kilkadziesiąt milionów złotych, a także ponosi wyższe wydatki związane 
ze wzrostem cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz realizuje szereg inwestycji 
wymagających ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Ponadto, w związku z epidemią COVID-19 
Gmina Miejska Mielec osiąga mniejsze niż zaplanowane dochody własne, w tym również z tytułu podatku 
od nieruchomości, w szczególności na skutek udzielonych ulg i zwolnień w tym zakresie. W dniu 
24 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Mielcu przyjęła bowiem uchwałę w oparciu o powołany przez 
wnioskodawcę przepis art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na mocy której udzieliła zwolnień w podatku od nieruchomości 
wybranym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Rada Miejska w Mielcu postanawia uwzględnić wniosek w zakresie alternatywnego żądania 
wnioskodawcy – w części dotyczącej obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. od gruntów 
i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
pozostałych mebli (PKD 31.09.Z.) do wysokości odpowiednio 0,93 zł od 1 m2 powierzchni i 22,83 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej. Rada Miejska w Mielcu przychyla się, by nie kwalifikować stawki w zakresie 
produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z.) w wyższej wysokości niż stawka odnosząca się do wszystkich 
pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy. Podmioty prowadzące 
działalność w takim zakresie w ocenie Rady nie generują nadmiernej uciążliwości na środowisko, co 
ewentualnie uzasadniałoby wyższą stawkę podatkową.  

Jednocześnie nie zasługuje na uwzględnienie argument wnioskodawcy w zakresie zróżnicowania przez 
Gminę Miejską Mielec stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. przy zastosowaniu kryterium 
podmiotowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 maja 
2017 r. wydanego w sprawie o sygn. akt: I SA/Rz 165/17 wskazał, że zastosowane przez Gminę Miejską 
Mielec zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości, tj. ustalenie innych stawek w odniesieniu do 
gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a innych w stosunku do 
gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), polegającej 
na produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z) mieści się w granicach 
upoważnienia ustawowego. Zastosowane kryterium rozróżnienia – rodzaj prowadzonej działalności 
gospodarczej – ma charakter przedmiotowy i odpowiada kryteriom określonym w u.p.o.l. Obowiązujące 
przepisy nie wymagają aby gmina uzasadniała powody zróżnicowania stawek – w granicach ustawowych 
działa w warunkach swobodnego uznania. Nie jest prawdą, że zróżnicowanie stawek podatku od 
nieruchomości nastąpiło w oparciu o kryteria, które mają w istocie charakter podmiotowy. Przyjęte wyższe 
stawki dotyczą bowiem wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji 
arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z.) – tych które już prowadzą taką 
działalność oraz tych, które taką działalność dopiero podejmą. Nietrafny jest zarzut dyskryminacji 
i nierównego traktowania. Nadanie gminie uprawnienia do zróżnicowania stawek podatkowych zakłada, że 
te stawki nie będą równe dla wszystkich podmiotów. Z punktu widzenia zasady równości istotne jest to, aby 
jednakowo były traktowane podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji, a różnicowanie ich nie odnosiło 
się do kryteriów podmiotowych. Jak wyżej wskazano w niniejszej sprawie Gmina zastosowała 
zróżnicowanie stawek w oparciu o kryterium przedmiotowe – rodzaj prowadzonej działalności i brak 
podstaw do czynienia zarzutu nierównego traktowania czy dyskryminacji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 246§1 kpa wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo 
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego
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