
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr  14/52/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 maja 2009 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  (Dz. U. z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. 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) oraz art. 91 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, 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;  

z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

§ 9 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 – w części dotyczącej treści oświadczeń zawartych w załącz-

nikach nr 2, 3 i 6 w brzmieniu „oświadczam, Ŝe jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karne jza 

składanie fałszywych zeznań”, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 uchwały nr XLVIII/517/09 Rady Mia-

sta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na 

wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej z powodu naruszenia 

art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych. 

 

 

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

 

W dniu 30 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyję-

cia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej, w której treści organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, przywo-

łując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 3 ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 

2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku 

od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, określił program 

regionalnej pomocy inwestycyjnej polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji. W uchwale tej Rada postanowiła m.in. : 

   - w § 9:  Za rozpoczęcie prac związanych z nową inwestycją uwaŜa się: 

             1) podjęcie prac budowlanych  lub 

             2) zaciągnięcie pierwszego prawnie wiąŜącego zobowiązania. 

 

- w § 12 ust. 2 : W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopusz-

czalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nad-
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wyŜkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność terminie do 31 grudnia da-

nego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 

zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-

cja podatkowa  

-  w § 13 ust. 5 : W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest 

do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres czasu, w którym ko-

rzystał ze zwolnienia w sposób nieuprawniony, zgodnie z procedurą określoną w przepi-

sach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). 

Ponadto, w  § 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 Rada określiła wzory oświadczenia o zakończeniu inwe-

stycji, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, o wartości nowej inwestycji (…), stanowią-

cego załącznik nr 3 do uchwały, oraz  informacji o powierzchni budynków lub ich części za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej (…), stanowiącego  załącznik  nr 6 do 

uchwały, zawierających zapisy o następującej treści „oświadczam, Ŝe jest mi znana treść art. 

233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpo-

wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.  

Na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Miasta Opola, odnosząc się do treści § 8  

i § 9 dotyczących określenia terminu realizacji inwestycji wyjaśnili, iŜ intencją Rady było 

zdyscyplinowanie inwestorów wykonujących inwestycje (…), a określenie terminu jest zgod-

ne z rozporządzeniem. Warunki określone w uchwale, muszą być spełnione, by pomoc mogła 

być udzielona, a przedsiębiorcy mogli podejmować decyzje bez zaskoczenia. Natomiast, od-

nosząc się do art. 233 Kodeksu karnego, podniesiono, Ŝe zgodnie z treścią ust. 2,  warunkiem 

odpowiedzialności karnej jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich upraw-

nień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.  
 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy publicznej z warunkami 

dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawodaw-

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

tach lokalnych, Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2008 r.w 

sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środ-

ków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, warunki udzielania re-

gionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ko-

misji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 1 

listopada 2006 r., str. 29), w formie zwolnień od podatku od nieruchomości lub podatku od 

środków transportowych - wprowadzanych, w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 

ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały, moŜe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe 

niŜ określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.  

  Wykraczającymi poza ustawową kompetencję rady, wynikającą z przepisu art. 7 ust. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są postanowienia: 

-     § 9 pkt 2 uchwały, określającego okoliczność rozpoczęcia nowej inwestycji poprzez za-

ciągnięcie pierwszego prawnie wiąŜącego zobowiązania. Przywołując tezę z uzasadnie-

nia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt 

SA/Gd 2949/94), iŜ określone w przepisach prawa normy powinny być sformułowane 

w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, uniemoŜliwiający stosowanie niedo-

puszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego, Kolegium stwierdza,  
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iŜ sformułowanie zaciągnięcie pierwszego prawnie wiąŜącego zobowiązania, istotne przy 

ustaleniu terminu związanego ze zwolnieniem podatkowym, nie spełnia ww. wymogów; 

-  § 10 ust. 1 pkt.1, 2 i 6 uchwały, dotyczące zapisów o odpowiedzialności karnej, nie mają 

związku z przedmiotem uregulowań zawartych w tej uchwale. Rada Miasta Opola moŜe 

kształtować zakres stosunków w przedmiotowej uchwale, mającej status aktu prawa miej-

scowego (tj. źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na ob-

szarze działania organów, które je ustanowiły) wyłącznie na podstawie i w granicach 

przepisów prawa, zatem brzmienie zapisów zawartych w treści załączników nr 2, 3 i 6 

„oświadczam, Ŝe jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks 

karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań” wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu te-

rytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie przyjęcia pro-

gramu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. NaleŜy 

w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, Ŝe art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąŜe odpowie-

dzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pro-

wadzonym na podstawie ustawy", tymczasem właściwe czynności w zakresie pomocy regio-

nalnej na wspieranie nowych inwestycji nie są czynnościami dokonywanymi „na podstawie 

ustawy", ale na podstawie przedmiotowej uchwały. Kwestie odpowiedzialności za składanie 

przez podatnika nieprawdziwych danych w deklaracjach lub oświadczeniach zostały uregulo-

wane w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2007 

r. nr 111, poz. 765 ze zm.);  

-  § 12 ust. 2  oraz § 13 ust. 5  uchwały, w zakresie zwrotu pomocy poprzez zapłatę podatku 

od nieruchomości, z uwagi na normatywne odniesienie się w ich treści do regulacji okre-

ślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co w akcie prawa miejscowego  

nie znajduje prawnej legitymacji. 

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - 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 

 

 


