
 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 8/16/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 8/16/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zmianami)  

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zmianami) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 3 ust. 5 lit. f uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r.  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,  

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, w części wzoru 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały, o treści: pouczony o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 KK  z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 

ze zmianami)   w związku z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  

z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zmianami).   

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 13 kwietnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno. Przywołując w podstawie prawnej 

uchwały przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym  

oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Oleśnie uchwaliła 

m.in. wzór oświadczenia osoby ubiegającej się o zwolnienie z podatku od nieruchomości 

związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiącego załącznik nr 1 uchwały, 

o treści: pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 KK 

(§ 3 ust. 5 lit. f uchwały). 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej 

Gminy.  

 

Kolegium stwierdza, co następuje:  

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie  

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym należy za ukształtowaną 

linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż do rodzajów naruszeń przepisów 
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skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy 

samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.  

    Podstawę prawną podjęcia uchwały określającej zwolnienia z podatku od nieru-

chomości stanowi przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach 

i opłatach lokalnych, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić 

inne zwolnienia przedmiotowe niż 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. Jednak delegacja ustawowa wynikająca z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych nie może stanowić podstawy, zdaniem Kolegium, określenia we wzorze 

oświadczenia, składanego przez osobę ubiegającą się o zwolnienie z podatku od nieru- 

chomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej ruchomości, klauzuli  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 KK.   

Zgodnie z treścią art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z powyższego wynika więc, że jeżeli 

ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zobowiązane 

podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań),  

to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia 

kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru oświadczenia, winien przewidzieć 

w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Mając powyższe na uwadze, ustanowienie przez Radę Miejską w Oleśnie, w § 3 ust. 5 

lit. f uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno, wzoru oświadczenia, zawierającego 

zapis o treści: pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 

KK, stanowi istotne  naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

w związku z art. 233 ustawy Kodeks karny. 

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 


