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Praktyczne zagadnienia związane  

z zastosowaniem art. 254 ordynacji  

podatkowej 

Zmiana ostatecznej decyzji podatkowej w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej 

jest jedną z tych kwestii, które mogą najbardziej dotykać przeciętnego podatnika. 

Związane jest to z charakterem tej instytucji prawnej, najczęściej wykorzystywa-

nej przede wszystkim w przypadkach podatków lokalnych, a więc „zlokalizowa-

nej” na najniższym państwowym szczeblu, najbliżej zwykłego obywatela. Prze-

pis ten daje wiele możliwości jego analizy normatywnej – wymóg ostateczności 

decyzji podatkowej, dokonanie rozróżnienia na decyzje „ustalające” i „określa-

jące” wysokość zobowiązania podatkowego, pytanie o to, jaki organ może doko-

nać zmiany decyzji, kiedy musi zajść zmiana okoliczności faktycznych, gdzie 

muszą być uregulowane skutki wystąpienia zmiany tychże okoliczności oraz ja-

kiego okresu może dotyczyć zmiana. Najlepiej przedstawiać charakterystykę da-

nej instytucji prawnej przez pryzmat jego zastosowania w praktyce – prawdzi-

wych stanów faktycznych, ukazujących realne problemy. W przypadku art. 254 

O.p. tego typu kontrowersyjnych zagadnień można wyróżnić kilka – m.in. kore-

lację modernizacji ewidencji gruntów i budynków z trybem zmiany decyzji, od 

kiedy zmiana w ewidencji wywołuje skutki prawnopodatkowe, dystynkcję po-

między trybem zmiany decyzji a trybem wznowieniowym, moment zmiany oko-

liczności faktycznych, który pozwala na zastosowanie tego trybu. 

                                                
*  Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przewodniczący Sekcji 

Prawa Publicznego Gospodarczego TBSP UJ w roku akademickim 2013/2014, se-

minarzysta prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł. 
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1. Wstęp 

Problematyka zmiany ostatecznej decyzji podatkowej w trybie art. 

254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1 (O.p.) jest 

jedną z tych kwestii, które mogą najbardziej dotykać przeciętnego podat-

nika. Wiąże się to z charakterem tej instytucji prawnej, skorelowanej 

przede wszystkim z podatkami lokalnymi, a więc „zlokalizowanej” na 

najniższym państwowym szczeblu, najbliżej obywatela. 

Konstrukcja ta została unormowana przez ustawodawcę jako jedna 

z możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji wymiarowej2. Jest to wyją-

tek od zasady trwałości decyzji ostatecznej3, w związku z czym niezwy-

kle istotne jest – z punktu widzenia praw podatnika – aby doktryna  

i orzecznictwo wypracowały jednolite, przejrzyste zasady stosowania te-

goż trybu, a organy podatkowe i organy odwoławcze używały go z roz-

wagą i przy zachowaniu wszelkich zasad ogólnych postępowania podat-

kowego. 

Niestety zdarza się, że tak nie jest. Organy niekiedy stosują ten prze-

pis w sposób czysto instrumentalny, jako remedium na kłopoty finan-

sowe danej jednostki samorządu terytorialnego. Podatnicy nieświadomi 

wadliwości prowadzonego postępowania, samej decyzji podatkowej, ak-

ceptują ostatecznie zwiększony wymiar podatku, nie mając świadomo-

ści, iż odwołanie się od takiej decyzji miałoby dużą szansę powodzenia. 

W swoim artykule chciałbym przedstawić teoretyczną konstrukcję 

tego rozwiązania, pewne reguły wypracowane przez doktrynę i orzecz-

nictwo. Kolejno przedstawię wybrane problemy związane z zastosowa-

niem art. 254 O.p. przez organy podatkowe na gruncie podatków lokal-

nych o najbardziej istotnym znaczeniu – podatku rolnego, leśnego i po-

datku od nieruchomości – zwłaszcza te wynikające z modernizacji ewi-

dencji gruntów i budynków. 

 

                                                
1  Dz.U.2012.749 j.t. 
2  Krytycznie odnosi się do tego H. Dzwonkowski, w: H. Dzwonkowski, A. Huchla,  

C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, ABC 2003. 
3  Ibidem. 
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2. Konstrukcja normatywna 

Ustawodawca unormował tryb zmiany decyzji ostatecznej w art. 254 

O.p. Stanowi on, iż: „§ 1. Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca 

wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmie-

niona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu 

nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie 

lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych oko-

liczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obo-

wiązujących w dniu wydania decyzji. § 2. Zmiana decyzji ostatecznej 

może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub określono wysokość 

zobowiązania podatkowego”. 

Analizując ten przepis, należy zwrócić uwagę na kilka jego istotnych 

elementów. Po pierwsze: zmieniana decyzja musi być ostateczna – czyli 

nie przysługują od niej zwyczajne środki odwoławcze albo nie wniesiono 

w ustawowym (14-dniowym) terminie odwołania do organu wyższego 

stopnia, lub też jest to decyzja wydana właśnie wskutek odwołania, koń-

cząca postępowanie odwoławcze. 

Po drugie: pojęcie decyzji „ustalającej” bądź też „określającej” wy-

sokość zobowiązania podatkowego łączy się z art. 21 § 1 pkt 1 i pkt 2 

oraz art. 21 § 2 i art. 21 § 3 O.p.; w przypadku decyzji określającej wy-

sokość zobowiązania podatkowego powstaje ono z mocy prawa, nato-

miast w przypadku decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatko-

wego powstaje ono z chwilą doręczenia tejże decyzji. Powstanie zobo-

wiązania podatkowego z mocy prawa sprowadza się do zaistnienia okre-

ślonego w ustawie, regulującej konstrukcję danego podatku, zdarzenia, 

z którym ustawa ta łączy powstanie zobowiązania podatkowego. Zdarze-

nie to musi odpowiadać stanowi faktycznemu, czyli musi rzeczywiście 

zaistnieć, aby mogło powstać zobowiązanie. Może to być np. osiągnięcie 

dochodu, przychodu, dokonanie obrotu, nabycie majątku lub też doko-

nanie wydatku. Zdarzenie prowadzące do powstania zobowiązania musi 

zostać precyzyjnie określone w ustawie, czego wymaga art. 217 Konsty-

tucji RP. Związanie powstania zobowiązania z chwilą zaistnienia okre-

ślonego stanu faktycznego dokonuje się na mocy ustawy, bez koniecz-

ności dokonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych przez strony 
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stosunku prawnopodatkowego. Zobowiązania tego typu powstają nie-

jako automatycznie, bez względu na wolę i zamiar podatnika. Jedyną 

przesłanką decydującą o ich powstaniu jest zaistnienie stanu faktycz-

nego, z którym ustawodawca łączy powstanie zobowiązania. Cechą cha-

rakterystyczną tego typu zobowiązań, odróżniającą je od zobowiązań po-

wstających poprzez doręczenie decyzji, jest brak działania organów po-

datkowych. Zobowiązanie powstaje na mocy ustawy i jeżeli zostanie 

prawidłowo obliczone i zapłacone przez podatnika, organ nie jest zobo-

wiązany do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z jego re-

alizacją. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia (z re-

guły w deklaracji) kwoty podatku, co określane jest mianem samoobli-

czenia4. Odnośnie powstania zobowiązania podatkowego z dniem dorę-

czenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania – zobowiązania te po-

wstają dopiero z dniem prawidłowego doręczenia wydanej przez organ 

podatkowy decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Ich powsta-

nie jest nieodłącznie związane z przeprowadzeniem procesu wymiaru 

zobowiązania, wydaniem decyzji i jej doręczeniem. Są to zobowiązania 

zdecydowanie bardziej absorbujące organy podatkowe niż w przypadku 

tych powstających z mocy prawa, a przez to i droższe w realizacji, ale 

zdecydowanie bezpieczniejsze dla podatnika. Z decyzji wymiarowych 

wynika bowiem, ile i kiedy podatnik jest zobowiązany zapłacić. Unika 

on w ten sposób niepewności, występującej często przy zobowiązaniach 

powstających z mocy prawa, co do istnienia zobowiązania i poprawności 

wyliczenia kwoty podatku. Zobowiązania te mogą powstać dopiero – co 

też jest dogodne dla podatnika – po doręczeniu decyzji podatnikowi, na-

wet wówczas, gdy wynikający z ustawy obowiązek podatkowy ciążył już 

dłuższy czas na podatniku5. 

Po trzecie: zmiany może dokonać jedynie organ podatkowy, który 

wydał daną decyzję. Po czwarte: zmiana okoliczności faktycznych ma-

jących wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania musi 

nastąpić po doręczeniu tejże decyzji, a więc – co oczywiste – po jej wy-

                                                
4  L. Etel, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, 

S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 

2013. 
5  Ibidem. 
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daniu przez organ podatkowy; nie bez powodu podkreślam tę oczywi-

stość, gdyż organy podatkowe niekiedy starają się zastosować ten tryb 

w sytuacji, gdy zmiana nastąpiła przed jej wydaniem, a jedynie przez 

wadliwie przeprowadzone postępowanie nie zostało to wzięte pod uwagę 

przez organ dokonujący subsumcji. 

Po piąte: skutki wystąpienia tych okoliczności muszą być uregulo-

wane w przepisach prawa podatkowego (materialnego) i przepisy te mu-

szą obowiązywać w dniu wydania decyzji. 

Po szóste: zmiana może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono lub 

określono wysokość zobowiązania podatkowego; oznacza to, że tryb ten 

nie może być stosowany przy zmianie decyzji za lata poprzednie. Tym 

samym, jeżeli organ podatkowy dopiero w 2012 r. pozyska informację, 

że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków zostały zmienione 

w 2009 r., to weryfikacja decyzji podatkowej ustalającej wysokość zo-

bowiązania podatkowego za poprzednie lata (2009, 2010, 2011 i 2012) 

może nastąpić jedynie poprzez wznowienie postępowania, oczywiście  

o ile w każdym przypadku zmiana ewidencji nastąpiła jeszcze przed wy-

daniem decyzji6. 

Konstrukcja ta nie ma swojego odpowiednika w przepisach ogólnego 

postępowania administracyjnego. Rozwiązanie tutaj wprowadzone jest 

typowo „podatkowe”, proceduralne, mające zastosowanie do powstawa-

nia zobowiązań przez wydanie decyzji wymiarowej. Decyzje wydawane 

w tym trybie w swoisty sposób „aktualizują” wysokość należności po-

datkowej, z uwzględnieniem zmian w okolicznościach faktycznych ma-

jących wpływ na wysokość zobowiązania7. Mamy tutaj do czynienia  

z powiązaniem wysokości opodatkowania ze stanem rzeczywistym8. 

Należy się zgodzić z poglądem, iż umiejscowienie tego przepisu 

„w sąsiedztwie” pozostałych trybów nadzwyczajnych – wznowienia po-

                                                
6  B. Pahl, Data zmiany ewidencji gruntów i budynków a zmiana zasad opodatkowania, 

Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2012, nr 12, s. 7-8. 
7  H. Dzwonkowski, w: H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski (red.), Ustawa...., 

ABC 2003. 
8  T. Brzezicki, w: W. Morawski, T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski,  

P. Majka, J. Wantoch-Rekowski (red.), Podatek od nieruchomości w orzecznictwie 

sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, LEX 2013. 
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stępowania, stwierdzenia nieważności decyzji – jest rozwiązaniem nie-

fortunnym, powodującym liczne wątpliwości interpretacyjne9. Trybu 

tego nie powinno się porównywać z art. 240, art. 247 O.p. czy też z art. 

154 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego10 (k.p.a.). W prawie podatkowym nie jest to nadzwy-

czajny tryb wzruszania decyzji podatkowych, lecz powstawanie zobo-

wiązań przez zmianę decyzji ostatecznej. Ustawodawca wykreował 

w ten sposób instytucję przełamującą zasadę trwałości decyzji, obowią-

zującą w postępowaniu o charakterze administracyjnym, lecz z zupełnie 

innych powodów, niż to następuje przy wzruszaniu decyzji wymiaro-

wych w rozumieniu przyjętym na gruncie k.p.a. Jest to tryb zmiany de-

cyzji ostatecznej, ale – inaczej niż w postępowaniu administracyjnym 

ogólnym – nie dlatego jest on podejmowany, że pierwotna decyzja jest 

wadliwa, lecz dlatego, że nastąpiła zwykła zmiana okoliczności faktycz-

nych, przewidzianych i uregulowanych w przepisach powszechnie obo-

wiązujących11. 

Decyzja wydana na podstawie art. 254 O.p. nie funkcjonuje samo-

dzielnie w obrocie prawnym. Jej byt prawny jest ściśle związany z funk-

cjonowaniem w obrocie prawnym decyzji ostatecznej, pierwotnie usta-

lającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Nowa de-

cyzja kształtuje bowiem na nowo tylko jeden (choć z pewnością najistot-

niejszy) element ostatecznej decyzji wymiarowej, to jest wysokość zo-

bowiązania podatkowego12. 

Przepis art. 254 O.p. ma charakter wyjątkowy i niesamodzielny – jego 

stosowanie zależy od istnienia innych przepisów prawa podatkowego 

(przede wszystkim materialnego), w których określone są okoliczności 

faktyczne, mające wpływ na obliczenie wysokości zobowiązania podat-

kowego. Dopiero zmiana faktów prawotwórczych wpływających na 

                                                
9  H. Dzwonkowski, w: H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ustawa…, ABC 

2003. 
10  Dz.U.2013.267 j.t. 
11  Idem, Decyzje aktualizujące wysokość zobowiązania podatkowego. Teza nr 1, LEX 

nr 32738/1. 
12  Tak zarówno doktryna: J. Brolik, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, 

P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja…, LEX 

2013, jak i orzecznictwo: wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. 

I SA/Sz 114/11), LEX nr 794149. 
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zmianę wysokości zobowiązania podatkowego daje powód, by na pod-

stawie art. 254 O.p. dokonać zmiany decyzji wymiarowej13. 

Zmiana ostatecznej decyzji podatkowej jest możliwa, jeżeli nastąpiła 

zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub okre-

ślenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych 

okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa po-

datkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie14. 

Należy podkreślić, iż przepis ten normuje jedynie skutki zmiany oko-

liczności faktycznych, zmiana stanu prawnego nie pozwala więc na sto-

sowanie art. 254 O.p. W przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie 

okresu, na jaki została wydana decyzja, jej weryfikacja będzie możliwa 

tylko w trybie wygaśnięcia decyzji jako bezprzedmiotowej w całości lub 

w części na podstawie art. 258 § 1 pkt 1 O.p.15. Idąc tym tokiem rozu-

mowania, za zmianę okoliczności faktycznych nie można uznać również 

opublikowania interpretacji podatkowej; przyjmuje się, że nie jest to 

podstawa do wzruszenia decyzji, w szczególności w trybie art. 254 O.p.; 

pojawienie się interpretacji ogólnej nie jest zmianą okoliczności faktycz-

nych16. 

Tryb ten będzie miał również zastosowanie do tzw. nakazów płatni-

czych,  

a więc decyzji, w których zgodnie z art. 6c ustawy z 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym17 (u.o.p.r.) ustala się wysokość łącznego zobowiązania 

pieniężnego18. Należy jednak zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 254 

                                                
13  J J. Brolik, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popław-

ski, S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja…, LEX 2013, wyrok NSA  

z dnia 7 października 2010 r. (sygn. II FSK 971/09), LEX nr 745992. 
14  Wyrok NSA z dnia 21 września 2007 r. (sygn. II FSK 381/07), Mon.Pod 11/2007. 
15  R. Dowgier, Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 254 ordynacji podatkowej. Teza 

nr 3, LEX nr 121917/3. 
16  Idem, Wpływ ogólnych interpretacji prawa podatkowego na jego stosowanie w gmi-

nach. Teza nr 1, LEX nr 147575/1. 
17  Dz.U.2013.1381 j.t. 
18  R. Dowgier, Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 254 ordynacji podatkowej. Teza 

nr 1, LEX nr 121917/1. 



10 

 

O.p. nie jest możliwa zmiana nakazu płatniczego na zwykłą decyzję wy-

miarową dotyczącą jednego podatku, i odwrotnie – wydana decyzja usta-

lająca nie może być w trakcie roku zmieniona na nakaz płatniczy19. 

3. Stosowanie art. 254 o.p. w praktyce:  

wybrane zagadnienia 

Przechodząc do praktycznych problemów w zastosowaniu art. 254 

O.p. – najlepiej ukazać je na kanwie konkretnych spraw, których rozpa-

trzeniem zajmowały się organy podatkowe, organy odwoławcze i sądy 

administracyjne.  

W ten sposób najłatwiej zobrazować najbardziej newralgiczne kwe-

stie; bez zakorzenienia w konkretnym przypadku mogłyby one wydawać 

się zbyt skomplikowane i niezrozumiałe. 

3.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 

Pierwszy stan faktyczny: Wójt gminy L. decyzją podatkową z 5 lipca 

2012 r. zmienił wcześniejszą decyzję z 1 lutego 2012 r. w nadzwyczaj-

nym trybie z art. 254 O.p., powołując się na fakt zmiany podstawy opo-

datkowania gruntów, ze względu na wyłączenie z powierzchni użytków 

rolnych części gruntów; zmiana ta nastąpiła w wyniku przeprowadzonej 

na zlecenie Starosty Powiatowego w L. modernizacji danych przedmio-

towych w ewidencji gruntów i budynków. Strona odwołała się od tej de-

cyzji, zarzucając jej, że została wydana w wyniku wadliwie przeprowa-

dzonego postępowania, a także – co najważniejsze – organ podatkowy 

dokonał zmiany decyzji podatkowej z mocą wsteczną, od 1 stycznia 

2012 r., mimo iż zakończenie procesu modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków nastąpiło z końcem lutego 2012 r. (import danych do ewi-

dencji podatkowej gminy L. nastąpił 22 lutego 2012 r.). Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w P. w dniu 3 września 2012 r. decyzję tę uchy-

liło. Wójt gminy L. postanowieniem z 31 października 2012 r. wszczął 

postępowanie podatkowe, które zakończyło się decyzją z 12 grudnia 

                                                
19  Idem, Nakaz płatniczy jako szczególna kategoria decyzji podatkowej. Teza nr 4, LEX 

nr 147697/4. 
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2012 r., od której to decyzji strona wniosła odwołanie, ponownie zarzu-

cając jej liczne wady materialnoprawne oraz procesowe – kolejny raz 

zmiana wymiaru opodatkowania obejmowała cały 2012 r. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w P. w dniu 28 stycznia 2013 r. uchyliło tę de-

cyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wójt gminy  

L. po przeprowadzeniu postępowania postanowił w dniu 7 marca 2013 

r. uchylić w całości swoją decyzję z 1 lutego 2012 r. i w trybie z art. 245 

§ 1 pkt 1 orzec co do istoty sprawy. Strona od tej decyzji wniosła odwo-

łanie, ponownie zarzucając jej m.in. rozszerzenie w sposób niedozwo-

lony zakresu temporalnego zwiększonego wymiaru podatku na 2012 r.,a 

także niedopuszczalność zastosowania w tym przypadku trybu wznowie-

nia postępowania (organ podatkowy uznał, iż należy odstąpić od trybu 

zmiany decyzji i zastosować art. 240 § 1 pkt 5 O.p.). Samorządowe Ko-

legium Odwoławcze w P. decyzją z dnia 24 czerwca 2013 r. uchyliło tę 

decyzję w całości i umorzyło postępowanie. Wójt gminy L. w dniu 16 

sierpnia 2013 r. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności własnej de-

cyzji podatkowej z 1 lutego 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoław-

cze w P. 2 września 2013 r. odmówiło wszczęcia postępowania w tej 

sprawie. Wójt gminy L. postanowieniem z 30 października 2013 r. wzno-

wił postępowanie podatkowe w przedmiotowej sprawie. Decyzją z 26 

listopada 2013 r. organ podatkowy uchylił w całości swoją decyzję  

z 1 lutego 2012 r. i ponownie w trybie z art. 245 § 1 pkt 1 orzekł co do 

istoty sprawy. Od decyzji tej strona wniosła odwołanie do Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego w P, sprawa jest w toku i czeka na swoje 

rozstrzygnięcie. 

Podsumowując: w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana pod-

stawy opodatkowania gruntów ze względu na zmianę w ewidencji grun-

tów i budynków. Organ podatkowy uznał, iż jest to podstawa do zmiany 

decyzji podatkowej w trybie art. 254 O.p. i zmienił wymiar podatku za 

cały 2012 r. Mimo negatywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w P. podtrzymywał swoje stanowisko w tej kwestii, 

zmieniając jedynie tryb ze zmiany decyzji podatkowej na wznowienie 

postępowania. Pomimo umorzenia postępowania, Wójt gminy L. kolo-

kwialnie mówiąc „nie odpuścił” i kolejno najpierw wnioskował o stwier-

dzenie nieważności swojej (!) ostatecznej decyzji, następnie ponownie 

wznowił postępowaniew przedmiotowej sprawie. 
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Ten rozbudowany przypadek może być świetnym przyczynkiem do 

dyskusji kilku zagadnień. Po pierwsze: kwestia wpływu modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków na zmianę podstawy opodatkowania,  

w konsekwencji na możliwość zastosowania trybu z art. 254 O.p. 

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

a w konsekwencji zmiana podstawy opodatkowania gruntów z pewno-

ścią spełnia przesłankę „zmiany okoliczności faktycznych mających 

wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania” z art. 254 

O.p.20, a skutki tej okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa 

obowiązujących w dniu wydania decyzji – tymi przepisami są np. art. 6 

ust. 1-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (u.p.o.l.)21, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002  

r. o podatku leśnym (u.o.p.l.)22, a także art. 6a ust. 1-7 u.o.p.r. 

Gdy już się przesądzi dopuszczalność zastosowania w takim przy-

padku trybu zmiany decyzji ostatecznej z art. 254 O.p., to należy sobie 

zadać pytanie: od jakiego momentu, jakiego dnia powinna nastąpić ta 

zmiana?  

Przepisy prawa materialnego są w tym przypadku jasne – art. 6 ust. 3 

u.p.o.l. stanowi, iż: Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarze-

nie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szcze-

gólności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania 

lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-

stąpiło to zdarzenie. 

Podobny ustawowy zapis zawarty jest w art. 5 ust. 3 u.o.p.l. i art. 6a 

ust. 4 u.o.p.r. 

Art. 5 ust. 3 u.o.p.l. „Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został 

zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność 

leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono 

działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa 

zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega 

obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca 

                                                
20  Idem, Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 254 ordynacji podatkowej. Teza nr 2, 

LEX nr 121917/2. 
21  Dz.U.2010.95.613 j.t. 
22  Dz.U.2013.465 j.t. 
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następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana”. Art. 6a ust. 

4 u.o.p.r. „Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rol-

nego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż 

działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności 

przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powo-

dów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota na-

leżnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-

stąpiła ta zmiana”. 

Normy prawne wynikające z tych przepisów są de facto identyczne – 

zmiana opodatkowania winna nastąpić od pierwszego dnia miesiąca na-

stępującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana23. Stąd za całko-

wicie błędne i niezrozumiałe należy uznać zwiększenie wymiaru po-

datku przez Wójta gminy L. za okres obejmujący cały 2012 r. 

Argumentacja organu podatkowego – ukształtowana w toku całego 

postępowania – jest następująca: podstawą do zmiany wysokości opo-

datkowania są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w Staro-

stwie Powiatowym w L., wprowadzenie nowych danych do tejże ewi-

dencji nastąpiło 30 grudnia 2011 r., natomiast organ podatkowy – Wójt 

gminy L. – otrzymał je 22 lutego 2012 r. Na tej podstawie organ podat-

kowy wyciąga wniosek, iż zasadne jest wydanie decyzji zmieniającej 

wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na cały 2012 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. nie podzieliło tego po-

glądu. W uzasadnieniu do decyzji z 24 czerwca 2013 r. organ odwoław-

czy stwierdził, iż data operatu geodezyjnego, stanowiącego podstawę 

zmiany ewidencji, nie stanowi okoliczności uzasadniającej powstanie 

obowiązku podatkowego. Za taką okoliczność należy uznać datę wpro-

wadzenia zmiany w wyniku importu pliku SWDE, którą, jak wyżej 

wskazano, jest 22 lutego 2012 r. Dopiero z tą datą – a nie, jak wskazuje 

organ podatkowy, z datą operatu geodezyjnego, stanowiącego podstawę 

zmiany – grunty zmieniają swój charakter dla celów podatkowych. 

                                                
23  Tak zarówno orzecznictwo: wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 października 2010 

r. (sygn. II FSK 1024/09), LEX nr 745430, wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 stycz-

nia 2011 r. (sygn. I SA/Kr 883/10), LEX nr 749304, jak i doktryna: T. Brzezicki, op. 

cit., LEX 2013. 
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Należy w tym momencie poruszyć kwestię obowiązku zawiadomie-

nia organu podatkowego przez Starostę o dokonanych zmianach w da-

nych ewidencyjnych – w wypadku zmian danych mających znaczenie 

dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Obowiązek 

ten wynika z § 49 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-

nalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków24. 

W przedmiotowej sprawie strona podniosła, iż – zgodnie z prawem – 

takie zawiadomienie musiało mieć miejsce. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w P. w przytoczonej wyżej decyzji stwierdziło, że w aktach 

rozpatrywanej sprawy brak takiego zawiadomienia, które bezspornie po-

zwoliłoby ustalić datę zmiany ewidencji dotyczącej przedmiotu opodat-

kowania w niniejszej sprawie. W związku z tym Samorządowe Kole-

gium doszło do takich wniosków, jak wskazano wyżej, mianowicie, iż 

grunty zmieniły swój charakter dla celów podatkowych z dniem 22 lu-

tego 2012 r. 

Pogląd przedstawiony przez Samorządowe Kolegium należy w tym 

przypadku – z wskazanych wyżej powodów – uznać za słuszny. Wszel-

kie niejasności, rozbieżności powinny być interpretowane w sposób ko-

rzystny dla podatnika; przepisy prawa materialnego jasno wskazują mo-

ment, od którego powinna nastąpić zmiana wymiaru opodatkowania. Je-

śli ustalenie tego momentu jest trudne, nie ma jednej, pewnej daty, którą 

można byłoby uznać za „wiążącą” w danej sprawie (choćby przez zanie-

dbania organów administracji publicznej, w tym przypadku Starosty Po-

wiatowego w L., który nie dopełnił obowiązku indywidualnego, pisem-

nego zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków, co 

wynika z wskazanego wyżej rozporządzenia), to należy przyjąć datę naj-

pewniejszą – taką w niniejszej sprawie jest właśnie 22 lutego 2012 r., 

gdyż to wtedy właśnie zakończył się cały proces zmiany danych, będą-

cych podstawą opodatkowania. 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że operat ewidencyjny 

jest zbiorem dokumentów, zaś ewidencja gruntów i budynków systemem 

informatycznym, a co za tym idzie: nie można utożsamiać zmiany ewi-

dencji ze zmianą operatu ewidencyjnego. Proces aktualizacji kończy się 

                                                
24  Dz.U.2001.38.454. 



15 

 

zawiadomieniem o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych pod-

miotów, o których mowa w § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewi-

dencji gruntów i budynków, w tym organów podatkowych, w wypadku 

zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nierucho-

mości, rolnego i leśnego. Zawiadomienie takie powinno zawierać: ozna-

czenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wpro-

wadzenia zmiany; oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych 

gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali,  

w których nastąpiły zmiany; zestawienie odpowiednich danych ewiden-

cyjnych przed zmianą i po zmianie; wyszczególnienie organów  

i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomie-

nie, oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. Z powoła-

nego przepisu wynika jednoznacznie, że obligatoryjnym elementem za-

wiadomienia skierowanego przez Starostę do organów podatkowych jest 

data wprowadzenia zmiany. Tym samym ta data (data wprowadzenia 

zmiany), a nie data doręczenia zawiadomienia czy też data dokumentu, 

na podstawie którego dokonywana jest zmiana, jest miarodajna dla orga-

nów podatkowych wymierzających podatek od nieruchomości, rolny  

i leśny25. 

W omawianym przypadku informacja Starosty Powiatowego w L. nr 

1 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków (w tym dla obrębu ewidencyjnego M.) została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa P. nr 207 z dnia 29 grudnia 2011 

r.; każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 

gruntów i budynków, mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgła-

szać zarzuty do tych danych. 22 lutego 2012 r., po przekroczeniu tego 

terminu, Starosta wprowadził dane do pliku w celu ich stosowania 

(dziennik zgłoszeń zmian Starosty Powiatowego w L. i wskazywany wy-

żej import danych z pliku SWDE). 

Jak już wspominano, w przedmiotowej sprawie Starosta Powiatowy 

w L. nie zawiadomił indywidualnie na piśmie o zmianach w ewidencji 

gruntów i budynków, w związku z czym nie ma dokumentu, który po-

twierdzałby datę wprowadzenia zmian do tejże ewidencji. Dlatego Sa-

morządowe Kolegium Odwoławcze w P. przyjęło jedyną słuszną wersję, 

                                                
25  B. Pahl, Data zmiany..., s. 4-5, wyrok WSA w Krakowie z 4 listopada 2009 r. (sygn. 

I SA/Kr 1190/09), LEX nr 531620. 
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iż proces aktualizacji danych zakończył się w momencie 22 lutego 2012 

r., gdyż to wtedy upłynął termin na zgłaszanie zarzutów i to wtedy Sta-

rosta Powiatowy w L. ostatecznie zawiadomił Wójta gminy L. o zmia-

nach (poprzez import danych z pliku). 

3.2. Zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 254 o.p.  

a wznowienie postępowania 

Kolejnym problemem, który ujawnił się na bazie tego stanu faktycz-

nego, jest kwestia dopuszczalności zastosowania trybu wznowienia po-

stępowania. 

Wójt gminy L. w pewnym momencie „zmienił taktykę” – zrezygno-

wał z zastosowania art. 254 O.p. na rzecz trybu wznowieniowego; w uza-

sadnieniu postanowienia o wznowieniu postępowania organ powołał się 

na art. 240 § 1 pkt 5 O.p., czyli na „wyjście na jaw istotnych dla sprawy 

nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, istniejących  

w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał decyzję”. 

Argumentacja organu podatkowego była taka: skoro informacja o do-

konanych zmianach w bazie ewidencji gruntów dotarła do Wójta gminy 

L. dopiero 22 lutego 2012 r., natomiast wymiar łącznego zobowiązania 

pieniężnego był dokonany w dniu 1 lutego 2012 r., to na dzień wydania 

tejże decyzji istniały okoliczności faktyczne, stanowiące podstawę wy-

miaru podatków, lecz nie były one znane Wójtowi gminy L. jako orga-

nowi podatkowemu. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. nie zgodziło się z taką 

argumentacją; w uzasadnieniu do decyzji z dnia 24 czerwca 2013 r. or-

gan odwoławczy stwierdził, iż nie można uznać, że modernizacja ewi-

dencji gruntów i budynków jest nową okolicznością faktyczną lub no-

wym dowodem istniejącym w dniu wydania decyzji, a nieznanym orga-

nowi, który wydał decyzję, gdyż (co wskazał sam organ podatkowy) in-

formacja Starosty Powiatowego w L. w sprawie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków – jak wskazywano wyżej – została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa P. nr 207 z dnia 29 grudnia 2011 

r. Wobec tego nie można przyjąć, że dana okoliczność nie była znana 

organowi wydającemu decyzję, skoro została ona ogłoszona w dzienniku 
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urzędowym; przez pojęcie dowodów lub okoliczności nieznanych orga-

nowi, który wydał decyzję (art. 240 § 1 pkt 5 O.p.), rozumieć trzeba tylko 

takie dowody, które nie były przedmiotem badania w postępowaniu zwy-

czajnym, oraz tylko takie okoliczności, które z badanego materiału nie 

wynikały. Użyty przez ustawodawcę zwrot „wyjdą na jaw” oznacza, że 

istotny jest moment ujawnienia danego dowodu lub okoliczności, a więc 

chwila udostępnienia ich organowi, a nie moment faktycznego zapozna-

nia się z nimi przez pracownika organu. Czym innym jest bowiem proces 

wnioskowania, a czym innym wiedza o faktach26. 

Należy uznać takie stanowisko organu odwoławczego za poprawne – 

informacja o przeprowadzonej ewidencji gruntów i budynków musi być 

z pewnością uznana za fakt znany organowi z urzędu. Nie można oprzeć 

się wrażeniu swoistej „pokrętności” logiki organu podatkowego. Jeśli 

chodzi o kwestię temporalnego zakresu zobowiązania podatkowego, to 

tutaj dla organu wiążąca jest data 30 grudnia 2011 r. Natomiast data ta – 

jak wywodzi w kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania – nie 

ma dla Wójta gminy L. żadnego znaczenia, organ stoi na stanowisku, że 

wiedza na temat aktualizacji ewidencji „spłynęła” do niego w dniu 22 

lutego 2012 r. Wnioskowania te są ze sobą niewątpliwie sprzeczne. 

Przedstawienie tego obszernego stanu faktycznego było konieczne, 

aby móc poruszyć kilka ciekawych zagadnień, związanych z zastosowa-

niem w praktyce art. 254 O.p. Przede wszystkim rzuca się w oczy upór 

organu podatkowego, który coraz bardziej brnie w błędne stosowanie 

prawa; jak wyżej wskazałem sprawa jest dalej w toku, gdyż Wójt gminy 

L. – mimo iż nie zaszły żadne zmiany odnośnie okoliczności faktycz-

nych, prawnych od momentu wydania przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w P. decyzji o umorzeniu postępowania – ponownie wzno-

wił postępowanie, przywołując dokładnie te same argumenty (!), i wydał 

decyzję podatkową, zwiększającą wymiar podatku od 1 stycznia 2012 r. 

Skąd bierze się ten upór? Otóż modernizacja ewidencji gruntów i bu-

dynków dotyczyła całej gminy L., podobnych decyzji zostały wydane 

setki, jeśli nie tysiące. Naruszenie przepisów prawa materialnego, art. 

                                                
26  Są to poglądy powszechnie aprobowane zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. 
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254 O.p., moim zdaniem można z pewnością uznać za „rażące narusze-

nie prawa”, o którym mowa w art. 247 O.p., które to z kolei jest jedną 

z przesłanek stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji.  

Warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest 

oczywisty charakter tego naruszenia. Należy zgodzić się z powszechną 

w zasadzie oceną, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść 

decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią prze-

pisu, to znaczy istnienie tej sprzeczności da się ustalić poprzez proste ich 

zestawienie27. Należy stwierdzić, że w tym przypadku naruszenie wcze-

śniej wspomnianych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

ustawy o podatku rolnym, jest oczywiste; organ podatkowy postąpił cał-

kowicie sprzecznie z prostym, literalnym brzmieniem przepisu. Dlatego 

tego typu decyzje, rozciągające temporalny zakres zobowiązania podat-

kowego na cały rok podatkowy, mimo iż zmiana okoliczności faktycz-

nych nastąpiła w jego trakcie, z pewnością są „rażącym naruszeniem 

prawa”. 

Można więc przypuszczać, iż organ podatkowy w niniejszej sprawie 

koniecznie szuka potwierdzenia legalności swojego rozstrzygnięcia, 

jego „autoryzacji” za wszelką cenę, żeby obronić się przed ewentual-

nymi licznymi wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji, wyda-

nych w identycznych de facto sprawach. Takie postępowanie organu po-

datkowego jest fatalne; naruszone zostają przepisy prawa materialnego, 

procedura, zasady ogólne postępowania podatkowego; wszystko to an-

tagonizuje obywatela, podatnika i jego lokalny urząd. 

3.3. Zmiana okoliczności faktycznych 

Kolejny stan faktyczny28: Wójt gminy K. decyzjami z dnia 15 marca 

2012 r. zmienił wydane przez siebie ostateczne decyzje z 4 lutego 2009 

r., 12 lutego 2010 r., 11 lutego 2011 r., wymierzające stronie podatek od 

nieruchomości za lata 2009, 2010 i 2011. Zmiana ta wynikała z różnicy 

                                                
27  J. Brolik, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski,  

S. Presnarowicz, W. Stachurski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 

2013. 
28  Zaczerpnięty z wyroku WSA w Krakowie z dnia 1 marca 2013 r. (sygn. I SA/Kr 

1578/12), LEX nr 1305390. 
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powierzchni wykazanej w złożonej przez podatnika informacji w spra-

wie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a wykazanej w umo-

wie dzierżawy zawartej pomiędzy gminą K. a podatnikiem w dniu 2 

grudnia 2008 r., protokole zdawczo-odbiorczym oraz operacie szacun-

kowym nieruchomości. Okoliczność tę uznano za nowych fakt mający 

wpływ na wysokość opodatkowania, uzasadniający zmianę ostatecznych 

decyzji. 

Podatnik w odwołaniu twierdził, iż przedmiotową nieruchomość ob-

jął w posiadanie na mocy umowy dzierżawy zawartej z gminą K. w dniu 

2 grudnia 2008 r. i od tej chwili składał informacje o identycznej treści 

za lata 2009, 2010, 2011 i za 2012. W tym okresie powierzchnia nie ule-

gła zmianie. Rozbieżność pomiędzy składanymi deklaracjami a umową 

dzierżawy istniała natomiast przed wydaniem decyzji wymiarowych,  

a zatem brak jest podstaw do zmiany tych decyzji na podstawie art. 254 

O.p. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało zaskarżone decyzje 

w mocy; w uzasadnieniu stwierdziło, że podstawę wymiaru podatków 

i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu 

urzędowego, o którym mowa w art. 194 § 1 O.p., a ich kwestionowanie 

odbywa się w odrębnym postępowaniu. Przy ustaleniu wysokości po-

datku organ podatkowy opiera się także na informacji o nieruchomo-

ściach, którą podatnik będący osobą fizyczną ma obowiązek złożyć, 

gdyż zawiera ona niezbędne dane, a organy nie są uprawnione do doko-

nywania zmian w ewidencji gruntów i wypowiadania się w przedmiocie 

danych tam zawartych. 

WSA w Krakowie poddał rozstrzygnięcia organu podatkowego, jak 

i SKO słusznej krytyce. Z akt sprawy wynika jednoznacznie, że po do-

ręczeniu podatnikowi ostatecznych decyzji podatkowych nie doszło do 

żadnej zmiany stanu faktycznego. Przedmiotem opodatkowania była nie-

ruchomość, którą podatnik wydzierżawił od gminy. Jej powierzchnia 

była niezmienna i znana organowi od dnia zawarcia umowy dzierżawy, 

tj. od 2 grudnia 2008 r. (zwłaszcza że przedmiotową umowę dzierżawy 

w imieniu gminy K. zawierał Wójt gminy, który następnie wydawał de-

cyzję podatkową), a dane wynikające z ewidencji od początku odzwier-

ciedlały jej rzeczywisty obszar. 
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Organ I instancji zaniżył jednak wymiar należnego podatku z tego 

względu, że nieprawidłowo ustalił stan faktyczny w sprawie. Przy usta-

laniu powierzchni opodatkowanych nieruchomości oparł się wyłącznie 

na złożonej przez podatnika informacji w sprawie podatku od nierucho-

mości, rolnego i leśnego, ignorując dokumenty w postaci umowy dzier-

żawy i wypisu z ewidencji, które jednoznacznie wskazywały inną po-

wierzchnię przedmiotowych nieruchomości. Organ z niezrozumiałych 

przyczyn nie uwzględnił danych wynikających z tych dokumentów, a w 

szczególności z ewidencji gruntów i budynków. Prawdą jest, że składana 

przez podatnika informacja korzysta z domniemania prawdziwości za-

wartych w niej danych, jednakże podlega weryfikacji przez organ podat-

kowy w postępowaniu poprzedzającym ustalenie zobowiązania. Przewi-

dziany w art. 6 ust. 6 u.p.o.l. obowiązek składania przez podatników in-

formacji nie zwalnia organu podatkowego z nałożonego w art. 122 O.p. 

obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego29. 

Pierwotne decyzje, mimo że błędne, stały się jednak ostateczne, a do 

ich zmiany nie może posłużyć art. 254 § 1 O.p., gdyż nie zostały speł-

nione przewidziane w nim przesłanki. Jak wskazano powyżej, nie nastą-

piła zmiana okoliczności faktycznych, bowiem powierzchnia opodatko-

wanych nieruchomości pozostała bez zmian, podobnie jak dane w ewi-

dencji. Za zmianę okoliczności faktycznych nie może natomiast być 

uznane to, że organ nagle zorientował się, iż wydane przez niego decyzje 

od początku były wadliwe, gdyż błędnie ustalono stan faktyczny w spra-

wie. Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 254 O.p. nie może zmie-

rzać do powtórnego rozstrzygnięcia sprawy zakończonej decyzją osta-

teczną30. 

Mamy tutaj przypadek podobny do tego omawianego wcześniej; or-

gany podatkowe starają się tuszować własne błędy, wadliwe ustalenie 

okoliczności faktycznych, stosowaniem trybu z art. 254 O.p. bądź też 

trybu wznowieniowego. Należy takie postępowanie ocenić jednoznacz-

nie negatywnie. To, że organ prowadzący postępowanie nie znał pier-

wotnie danych okoliczności faktycznych z powodu własnych zaniedbań, 

nie oznacza, że w momencie ich ujawnienia można mówić o „zmianie 

okoliczności faktycznych” w myśl art. 254 O.p. Podobnie w przypadku 

                                                
29  Ibidem. 
30  Ibidem. 
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wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 O.p. – jeśli 

dane okoliczności są „nieznane” organowi podatkowemu z powodu błę-

dów w działaniu organu podatkowego (bądź też nawet innego organu 

administracyjnego), gdzie można uznać, że powinny być to fakty znane 

mu z urzędu, nie można uznać zastosowania tego trybu na podstawie tej 

przesłanki za zgodne z prawem, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę 

wskazany wyżej pogląd, iż „wyjście na jaw” to ujawnienie danego do-

wodu lub okoliczności, a więc chwila udostępnienia ich organowi, a nie 

moment faktycznego zapoznania się z nimi przez pracownika. 

4. Podsumowanie 

Nie ma lepszego sposobu na przedstawienie funkcji konkretnej insty-

tucji prawnej niż ukazanie jej zastosowania w praktyce, najlepiej na tym 

najniższym, najbardziej powszechnym szczeblu. 

Tryb zmiany decyzji ostatecznej z art. 254 O.p. został w sposób jasny 

ukształtowany przez ustawodawcę. Nie ma w tym przypadku również 

większych rozbieżności, jeśli chodzi o doktrynę i orzecznictwo. Tak jak 

zostało przedstawione w artykule, problematyczna jest kwestia, od kiedy 

zmiana w ewidencji gruntów i budynków wywołuje skutki prawnopo-

datkowe, jednak jest ona z pewnością rozstrzygalna w każdym stanie 

faktycznym, jeśli pamięta się o zasadach ogólnych postępowania podat-

kowego, o nieobarczaniu podatnika konsekwencjami swoich błędów w 

postępowaniu dowodowym (reguły ciężaru dowodzenia są przecież ja-

sne), czy też konsekwencjami błędów innych organów administracyj-

nych. 

Organy podatkowe powinny pamiętać o tym, że naczelną, konstytu-

cyjną zasadą, którą winny się kierować, jest działanie na podstawie i w 

granicach prawa. Wszelkie przypadki jego naciągania dla realizacji ko-

niunkturalnych interesów (często finansowych) należy uznać za fatalne, 

podważające zaufanie obywatela do Państwa. 
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Practical issues related to the application of  

art. 254 of the tax code 

Changing the conclusive decision of the tax in accordance with art. 

254 of the Tax Code is one of those issues, that handle the average tax-

payer to the full extent. This is due to the nature of this legal institution, 

used mainly in cases of local taxes, and so „localized” at the lowest state 

level, the closest to the ordinary citizen. This regulation provides many 

opportunities for its normative analysis, for ex. the requirement of con-

clusive decision, which authority may change the decision and in what 

kind of situations, and at least – which period of time can affect the 

change. The best way to show the characteristics of the legal institution 

is to show it in terms of its application in practice – the real facts, showing 

the real problems, for instance a connection between Land and Property 

Register and the mode of changing conclusive decision, since when the 

change in the Land and Property Register takes legal effect, etc. It is im-

portant to resolve this type of problems, always „in favor of” the tax-

payer; this mode cannot be used to correct own mistakes or as a remedy 

for the financial problems of local government. 


