
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 21/62/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 sierpnia 2011 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 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 2009 r. nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) 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; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 

157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675;  

z 2011 r. nr 117, poz. 679) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w następującym 

zakresie: 

 § 4 w części dotyczącej sformułowania „całkowite lub częściowe”, 

 § 5 w części dotyczącej sformułowania „w całości lub w części”, 

 § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz § 12 ust. 2 – w części dotyczącej treści oświadczeń 

zawartych  

w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do w brzmieniu „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 

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

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” 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 27 lipca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie  

przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, w której treści  

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, przywołując przepisy art. 18 ust. 2  

pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach 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 na terenie 

Gminy Ujazd.  

W przedmiotowej uchwale Rada m.in. postanowiła, iż: 
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 formą pomocy jest całkowite lub częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości 

(§ 4), 

  zwalnia się w całości lub w części od podatku od nieruchomości budynki i budowle 

nowo wybudowane lub zakupione na rynku pierwotnym lub zakupione przez 

przedsiębiorstwa od Gminy Ujazd, Skarbu Państwa albo Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej S.A. W Katowicach, lub zakupione od podmiotów, wobec których 

prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, pod warunkiem 

wykorzystania ich do wykonywania działalności gospodarczej (§ 5). 
 

Ponadto Rada Gminy zapisami w § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz w § 12 ust. 2 uchwały 

określiła następujące wzory oświadczeń stanowiące kolejne załączniki do uchwały:  

o zakończeniu inwestycji – załącznik nr 2 do uchwały, o wartości nowej inwestycji ogółem 

(…) – załącznik nr 3 do uchwały, o utworzeniu nowych miejsc pracy (…) – załącznik nr 4 do 

uchwały oraz  informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie  (…) – załącznik nr 5 do 

uchwały, zawierające zapisy o następującej treści „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 

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

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.  

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej nie stawił 

się.  
 

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 

ustawodawstwie polskim, na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy  

o podatkach i opłatach 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 środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, 

warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Komisji (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 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

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

niż określone w ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r.  

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. W związku  

z powyższym rada gminy może wprowadzić zwolnienie podatku od nieruchomości.  

W polskim systemie prawnym nie występuje konstrukcja częściowego zwolnienia z podatku 

od nieruchomości. Przepisy prawa, a w szczególności art. 217 Konstytucji RP odróżniają 

zwolnienie podatkowe od ulgi podatkowej choć nie zawierają definicji legalnych tych pojęć. 

Zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej 

kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe), podczas gdy ulga w 

podatku sprowadza się do zmniejszenia rozmiarów podstawy opodatkowania, stawki 

podatkowej czy też kwoty podatku. Uprawnienie do stanowienia zwolnień podatkowych 

wynikające z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy całkowitego 
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zwolnienia z podatku, a nie zwolnień częściowych. Tym samym Kolegium uznało, iż  zapisy 

uchwały w § 4 w części dotyczącej sformułowania „całkowite lub częściowe” oraz w § 5  

w części dotyczącej sformułowania „w całości lub w części” w sposób istotny naruszają  

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

 
Ponadto w tym stanie należy stwierdzić, iż zapisy zawarte w treści załączników nr 2, 3, 4 

i 5  do uchwały w brzmieniu: „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233  ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań” wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w 

sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, bowiem 

Rada Gminy może kształtować zakres stosunków w przedmiotowej uchwale, mającej status 

aktu prawa miejscowego (tj. źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły) wyłącznie na podstawie i w 

granicach przepisów prawa. 

W odniesieniu do powyższych regulacji należy stwierdzić, że art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego wiąże odpowiedzialność karną ze składaniem zeznania w „postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy". Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 

Kodeksu karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych 

oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, przesłanką 

pozytywną odebrania takiego oświadczenia jest, aby przepis ustawowy dotyczący tego 

postępowania wyraźnie przewidywał odebranie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV KK 459/08). 

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia 

programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji na podstawie art. 7 ust. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brak jest podstaw prawnych do określania 

obowiązku składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż zapis zawarty w załącznikach nr 2, 3, 4 

i 5 w/w uchwały w sposób istotny narusza art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - 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 

 

 
 


