
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  28/118/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 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  

 

uchwały nr XII/83/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, z powodu naruszenia: 

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r.  nr 59, poz. 404 z późn. zm.), poprzez nieprzedłożenie  

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego do zaopiniowa-

nia w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie, 

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych, z powodu niejednoznacznego określenia przedmiotu zwolnienia. 

 

 

 

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

W dniu 8 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XII/83/2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 18 

ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych w związku z § 1 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.  

w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących re-

gionalną pomoc inwestycyjną. Jak wynika z treści § 1 ust.1 uchwały, Rada zwolniła z podatku 

od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle 

stanowiące nowe inwestycje, natomiast w § 2 ust.1 uchwały, Rada postanowiła, że zwolnienie, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano nowe 

inwestycje. 

Na posiedzeniu Kolegium, przedstawiciel Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia  z podatku od nieruchomości nie został wysłany do zaopiniowania przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, gdyż z treści § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości 

wynika, że rozporządzenia nie stosuje się do sektora rolnictwa. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy publicznej z warunkami do-

puszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawodawstwie 

polskim, na podstawie delegacji zawartej w art. 20d  ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia z dnia 23 lipca 2007 r. w spra-

wie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (DzU nr 138, poz. 969), ramowe warunki udzielania pomocy inwesty-

cyjnej, 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. Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 rozporządzenia, uchwały, prze-

widujące udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, 

nie podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymagają uzyskania opinii 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak, zgodnie z art. 12 ust. 1 usta-

wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-

nej, projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach 

wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restruk-

turyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w 

rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 

udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną, rozporządzenia nie stosuje się do całego sektora rolnictwa, lecz do okre-

ślonych  rodzajów działalności w sektorze rolnictwa. Zdaniem Kolegium Izby, Rada Gminy 

Olszanka uchwalając uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości objęła pro-

gramem pomocowym  m.in. przedsiębiorców sektora rolnictwa w zakresie przetwórstwa pro-

duktów rolnych  i obrotu nimi. Tym samym, niedopełnienie obowiązku uzyskania opinii wła-

ściwego ministra do spraw rolnictwa o projekcie pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, 

stanowi istotne naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących po-

mocy publicznej. 

W zakresie przedmiotu zwolnień, Kolegium stwierdza, że zapis § 2 uchwały o zwolnieniu 

nieruchomości, na których zrealizowano nowe inwestycje jest niejednoznaczny w świetle 

zwolnień przedmiotowych wskazanych w § 1 uchwały tj. budynków i budowli stanowiących 

nowe inwestycje. W tym miejscu przywołać należy tezę wyroku Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego, iż podejmowane przez organy samorządowe uchwały w ramach ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym muszą zawierać sformułowania jasne, wyczer-

pujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu inter-

pretacyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 

1996/3/91). 

Ponadto, Kolegium Izby zwraca uwagę na zapisy zawarte w treści załącznika nr 3  

do uchwały w brzmieniu: ” oświadczam, że jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-

znań” wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu teryto-

rialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego niniejszej uchwały i nie mają związku 

z przedmiotem uregulowań zawartych w tej uchwale. Należy wskazać również, że art. 233 § 1 

Kodeksu karnego wiąże odpowiedzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym 

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy". Natomiast kwestia odpowiedzialno-

ści za składanie przez podatnika nieprawdziwych danych w deklaracjach lub oświadczeniach zosta-

ła uregulowana w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  

(DzU z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).  
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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 


