
UCHWAŁA NR X/83/2019 

RADY GMINY KLUCZEWSKO 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R. 

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kluczewsko 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2096, 

zmiany z 2018 r. poz.1629, z 2019 r. poz.60, poz.730) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 19 listopada 2019 roku wniesionej przez Pana Józefa M. na 

działania Wójta Gminy Kluczewsko, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



 Załącznik do uchwały Nr X/83/2019 

                                            Rady Gminy Kluczewsko 

                                                                            z dnia 30 

grudnia 2019 r. 

Uzasadnienie 

 

W dniu 19.11.2019 r.  na adres Urzędu Gminy Kluczewsko wpłynęła skarga na 

działania organu wykonawczego wniesiona przez Pana Józefa M. 

Zgodnie z § 84   Statutu Gminy Kluczewsko, przyjętego uchwałą Nr Uchwały Nr 

III/13/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta oraz 

przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały zawierający wniosek o uwzględnienie lub 

nieuwzględnienie skargi. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019  r. zapoznała 

się z treścią przedmiotowej skargi oraz ze stanem faktycznym w niniejszej sprawie i 

przygotowała projekt uchwały zawierający wniosek o nieuwzględnienie skargi 

 

W swoje skardze Pan Józef M w złożonej zarzucił, iż wystawiony przez tutejszy Urząd 

dokument w postaci zaświadczenia jest fałszywy. W zaświadczeniu wskazano bowiem, iż Pani 

Władysława N posiada nieruchomość o powierzchni 1,37 ha, gdy tymczasem Pani Władysława 

N posiada nieruchomość 3,85 ha. 

  

Odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze należy je uznać za bezzasadne.  

 

Pani Władysława N w 2019 roku dwa razy wystąpiła do Wójta Gminy Kluczewsko z 

prośbą o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.  

W tym miejscu należy podkreślić, iż Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na 

żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.   Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego 

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega 

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu 

określonych faktów lub stanu prawnego.   Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny 

istniejący w dniu jego wydania.   Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy 

(art 306 a  ustawy  z dnia 29 sierpnia 2019r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900). 

Ponadto Organ podatkowy, działając na podstawie art.  306 b ustawy – Ordynacja 

podatkowa,  obowiązany jest wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo 

stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych 

danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

Konkludując Organ podatkowy  był związany wnioskiem Pani Władysławy N. co do 

treści zaświadczenia jakie ma zostać wydane. Pani Władysława N. zawnioskowała o wskazanie 

wielkości gospodarstwa rolnego i takie zaświadczenie zostało wydane.  

W tym miejscu należy wskazać, iż zarzut Skarżącego dotyczący sfałszowania 

dokumentu wynika z błędnego rozmienia pojęcia gospodarstwo rolne. W różnych ustawach 

znajdziemy różne definicje gospodarstwa rolnego. Niemniej jednak Organ podatkowy 

zobowiązany jest przy wydawaniu zaświadczenia dotyczącego wielkości gospodarstwa rolnego 

uwzględnić definicję gospodarstwa rolnego wynikającą z ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o 

podatku  rolnym  (Dz.U. z 2019 poz. 1256).  

 

Zgodnie z art. . 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym opodatkowaniu 

podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako 



użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza. W myśl z art.  2, powołanej wyżej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa 

się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 

ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, 

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości 

prawnej. 

Powyższa definicja jednoznacznie wskazuje, iż Organ podatkowy zobowiązany był w 

zaświadczeniu o wielkości gospodarstwa rolnego wskazać powierzchnię użytków rolnych na 

podstawie danych zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostę 

Włoszczowskiego.  

Na podstawie przedmiotowej ewidencji ustalono, iż wielkość gospodarstwa rolnego 

Pani Władysławy N. obejmuje powierzchnię 1,37 ha. Do powierzchni gospodarstwa rolnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można było doliczyć powierzchni pozostałych 

gruntów należących do Pani Władysławy N., które to grunty są lasami.  

Na marginesie należy wskazać, iż zsumowanie powierzchni gospodarstwa rolnego i 

powierzchni lasów należących do Pani Władysławy N. potwierdza, iż razem powierzchnia 

należących do Pani Władysławy N. działek wynosi 3,58 ha 

Przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny potwierdza jednoznacznie, iż dane 

zawarte w zaświadczeniu są prawdziwe i rzetelne, zaś zarzut fałszowania dokumentów jest 

bezpodstawny.  

 

 

Pouczenie:  

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 

239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).  

 
 

 


