
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 30/133/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577, nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; 

z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2006 r.  nr 249, poz. 1832)  

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r.  

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r.  

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055,  

nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,  

nr 181, poz. 1337)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 6 ust. 1 uchwały nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w spra-

wie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku 

z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną, z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r.  nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

W dniu 3 grudnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwol-

nień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z two-

rzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samo-

rządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak wynika z tre-

ści  uchwały, Rada wprowadza zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości przed-

siębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy, w postaci prawa do obniżenia należnego po-

datku od nieruchomości w wysokości 300 zł miesięcznie na czas nie przekraczający pięciu lat. 

W treści § 6 ust. 1 uchwały postanowiono, że przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia 

od podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Nysy, która 

potwierdza istnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości i ustala w sposób 

wiążący jakie prawa i obowiązki w danej zgłoszonej przez podatnika sytuacji wynikają z ni-

niejszej uchwały . 

Obecni na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Gminy podnieśli, że regulacje zawarte 

w treści § 6 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej, a w szczególności, że decyzja ustala w sposób 

wiążący, jakie prawa i obowiązki w danej zgłoszonej przez podatnika sytuacji wynikają z 

niniejszej uchwały, świadczą o jej deklaratoryjnym charakterze. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Kwestie zobowiązania podatkowego i postępowania podatkowego normują przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustaw podatkowych. 

Zgodnie z treścią art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe powstaje  

z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowią-

zania. Podatek od nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycz-

nych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających 

osobowości prawnej, będących właścicielami  lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów; podatnicy tego podatku są obowiązani 

składać organowi podatkowemu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru: 

- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dotyczy osób fizycznych),  

- deklaracje na podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyj- 

   nych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej)  

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji 

na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień  

na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno 

ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy). 

Jak stanowią przepisy art. 6 ust.7 i 8 ustawy o podatkach opłatach lokalnych, podatek 

od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala 

w drodze decyzji organ podatkowy, a jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mają-

ce wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wyko-

rzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, organ podatkowy dokonuje zmiany 

decyzji, którą ustalono ten podatek. Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne  

oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji 

podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy. 

Zdaniem Kolegium Izby, zwolnienia przedmiotowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 obo-

wiązują z mocy prawa. Oznacza to, że podatnik nabywa prawo do zwolnienia w podatku  

od nieruchomości po spełnieniu określonych przez radę warunków, bez wydawania decyzji 

podatkowej. Zgodnie z treścią art. 20b  o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadkach,  

o których mowa art. 7 ust. 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy pu-

blicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy 

publicznej. 

Ramowe warunki udzielania pomocy inwestycyjnej, w formie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości, wprowadzonego w drodze uchwał rad gmin podejmowanych na podstawie 

w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określiła 

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy 

zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (DzU 

nr 138, poz. 969). Powyższe przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości nie przewidują wydawania decyzji potwierdzającej 

prawo zwolnienia w podatku od nieruchomości.  

Odnosząc się do wypowiedzi obecnych na posiedzeniu Kolegium przedstawicieli Gminy 

wskazujących na deklaratoryjny charakter decyzji, o której mowa w § 6 ust. 1 uchwały Rady, 

Kolegium stwierdza, że zapis mówiący o  ustaleniu w sposób wiążący, jakie prawa i obo-

wiązki w danej zgłoszonej przez podatnika sytuacji wynikają z niniejszej uchwały, świadczy  

nie o deklaratoryjnym lecz o konstytutywnym charakterze decyzji.  
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W świetle powyższego, uchwalenie przez Radę Miejską w Nysie przepisu § 6 ust. 1 

uchwały, ustalającego potwierdzenie istnienia prawa do zwolnienia w podatku od  nierucho-

mości w formie decyzji podatkowej, stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych. 

       W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysłu-

guje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

              Przewodniczący Kolegium 


