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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 2137 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

X 1. jednostkasamorzqdu terytorialnego D 2. zwigzek mi?dzygminny ID 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatow
n 4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatow D 5. samorzqdowe jcdnostki organizacyjne D 6. beneficjenci dotacji z budzetowjst

(w tym saniorzgdowe osoby prawne) (w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa peina

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kosciuszki 2

28-130 Stopnica

B.2.ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowosc

buski Stopnica Stopnica

Ulica Nr domu Nr lokalu

Tadeusza Kosciuszki 2

Kod pocztowy

28-130

Poczta

Stopnica

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskazac Jednostki redakcyjne przepisow wraz z nazwq aktu pravmego do kaidcgo zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania tre^ci przepisow)

Art. 21 § 1 pkt 1, art. 91, 92, 207 oraz 210 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z zm. ), art. 107 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks post^powania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z zm.)
C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIM.EGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW

FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAN)

Opis stanu faktycznego (st.an6w faktycznycli), zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych)

Decyzje wymiarowe podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego przy solidamym zobowi^aniu
wspohvlascicieli zawieraj^ dane osobowe takie jak: udzialy, imi?, nazwiska oraz adresy
wszystkich podatnikow (wspohvlascicieli) zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z zm. ) art. 210 § 1 pkt 3 oznaczenie strony , art. 92
powstanie odpowiedzialnosci solidamej podatnikow, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks
post?powania administracyjncgo (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z zm.) art. 107 elementy skladowe
decyzji.
Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (stanow faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen pr2ysz}ych) przedstawionego
wyzej

Czy prawidlowe Jest zamieszczanie na dccyzjach wymiarowych podatku rolnego, od
nieruchomosci i lesnego (przy solidamym posiadaniu wsp61wlascicieli) danych osobowych takich
jak: imiona, nazwiska, adresy wszystkich wspohvlascicieli oraz udzialy, czyli czy decyzja dia
jednego ze wspohvlascicieli powinna zawierac oprocz imienia i nazwiska rowniez udziaty i



adresy zamieszkania pozostalych wspohvlascicieli?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZEEGQ
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytari) praedstavvionego w cz^Sci C.

Zamieszczanie danych osobowych jak: udziahi, imienia, nazwiska oraz adresu jest prawidJowe
w toku postepowania nie zamieszczanie przez organ administracji publicznej ww. danych
osobowych naruszatoby zasad^ czynnego udziahi strony w post^powaniu, a tym samym
post^powanie to byioby dotkni^te wad^ procesow^.

Ustawa 0 ochronie danych osobowych wymaga, aby administrator przetwarzajqcy dane
legitymowai si? Jednq zprzestanek, sposrod wymienionych wjej art. 23 ust. 1. Zgodnie zpkt
2tego przepisu jednym zwarunkow uzasadniaj^cych przetwarzanie danych osobowych jest
wskazanie przepisu prawa, z ktorego wynika uprawnienie lub obowi^ek niemozliwy do
zrealizowania bez wykorzystania danych osobowych.

Post?powanie przed organami administracji publicznej (np. pr^ed wojtem) w nalezqcych do
wtasciwosci tych organow sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych reguluj^ przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego (Kpa).
Stosownie do art. 63 § 2 Kpa, podanie wnoszone do organu administracji publicznej powinno

zawierac co najmniej wskazanie osoby, od ktorej pochodzi, jej adres i zqdanie oraz czynic zadosc
innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczegolnych. Oznacza to, iz od momentu wszcz?cia
post?powania jego strona powinna bye wpelni zidentyfikowania. Ponadto, zgodnie z art. 61 §
4 Kpa, 0 wszcz?ciu post?powania z urz?du lub na z^danie jednej ze stron nalezy zawiadomic
wszystkie osoby b?d^ce stronami w sprawie. Jedn^ z zasad tego post?powania jest zasada
czynnego udziahi strony w post?powaniu, co oznacza, ze organ administracji publicznej jest
zobowi^zany zapewnic stronom czynny udzial w kazdym stadiurh post?powania, a przed
wydaniem decyzji umozliwic im wypowiedzenie si? co do zebranych dowodow i materialow oraz
zgloszonych z^dah (art. 10 § 1 Kpa.). Przepis art. 73 § 1 Kpa., stanowi natomiast, ze strona ma
prawo wgl^du w akta sprawy, sporzqdzania z nich notatek, kopii lub odpisow. Prawo to
przyshiguje rowniez po zakohczeniu post?powania.

Przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego nie przewiduj^ mozliwosci utajnienia
adresu podanego przez stron? post?powania administracyjnego, jak rowniez trybu wyl^czania
z akt jakichkolwiek dokumentow ze wzgl?du na zastrzezenie adresu, czy innych danych.
Ponadto, decyzja administracyjna kohczqca post?powanie administracyjne, winna — w mysl art.

107 § 1 Kpa-zawierac m.in. oznaczenie strony lub stron post?powania administracyjnego. Zatem,
dla prawidlowosci post?powania prowadzonego przez wlasciwy organ administracji publicznej
niezb?dne jest zindy\vidualizowanie wszystkich stron post?powania poprzez wskazanie ich danych
osobowych w zakresie co najmniej imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Organ prowadzqcy post?powanie administracyjne jest zatem zobowi^zany zapewnic wszystkim

jego stronom mozliwosc czynnego wnim udzialu, co wi^ze si? m.in. z koniecznosci^
umozliwienia stronom zapoznania si? ze wszystkimi dokumentami zwi^zanymi ze sprawq, a wi?c
takze zdanymi osobowymi stron w zakresie adresu. Zastrzezenie adresu wtoku post?powania
prowadzonego przez organ administracji publicznej naruszaloby zasad? czynnego udziahi strony
w post?powaniu, a tym samym post?powanie to byloby dotkni?te wad^ procesowq, co stanowiloby
podstaw? do wznowienia tego post?powania.
Data wypeinienia wniosku

19-05-2020 r.

Imi? i nazwisko
wnioskodawcy lub
osoby upowa^nionej

Miroslaw Rajtar

Podpis wnioskodawcy lub osoby upowa±nionej

Miroslaw Rajtar
Zast?pca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
Podpisano certyfikatem k%valifikowanym


