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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 16/42/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz  

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 3 pkt 2 w części dotyczącej treści oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały  

nr 99/XIII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia 

niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w następującym brzmieniu: 

„Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań 

i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego”  

z powodu naruszenia art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze 

zm.).  

 

 

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

 

 Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 maja 2020 r. doręczono uchwałę  

nr 99/XIII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia 

niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości.  

Powołując w podstawie prawnej uchwały m.in. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 15p w zw. z art. 15 zzzh ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy postanowiła w § 1, iż zwalnia przedsiębiorców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, w stosunku do 

których w drodze ustawy lub aktu wykonawczego do ustawy wprowadzono zakazy lub 

ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

W § 3 pkt 2 uchwały wskazano, że warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie przez 

podatnika oświadczenia (załącznik nr 2 do uchwały), w którym zawarto oświadczenie w 

następującym brzmieniu:  

„Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań 

i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego”.  
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W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach 

prawa, co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje 

kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu 

terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione 

ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza 

zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna musi 

być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej 

sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych 

kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne 

z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego zalicza m.in. 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. 

akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie 

z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18).  

 

 Zgodnie z art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rada gminy może wprowadzić,  

w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W uchwale, 

o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3  

ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 - których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(ust. 2). 

Jak wynika z uchwały, podmiot ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do 

złożenia dokumentu pn. „Oświadczenie przedsiębiorcy” stanowiącego załącznik nr 2 do 

przedmiotowej uchwały. W dokumencie tym zawarto następujące oświadczenie: „Niniejsze 

oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań i 

prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego”.  

Wskazać należy, że umieszczenie oświadczenia o powyższej treści w uchwale Rady 

Gminy wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie zwolnienia  

z podatku od nieruchomości, 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. 
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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; z dnia 19 

kwietnia 2012 r. nr V KK 42/12). Kolegium wskazuje, że żądanie złożenia przytoczonego 

wyżej oświadczenia nie znajduje oparcia w przepisach prawnych wskazanych w podstawie 

prawnej przedmiotowej uchwały. Żaden ze wskazanych w niej przepisów nie daje możliwości 

nakładania przez organ stanowiący gminy na przedsiębiorcę obowiązku złożenia wyżej 

przytoczonego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

 

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

zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych brak jest 

podstaw prawnych do określenia obowiązku składania oświadczeń pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Tym samym Kolegium stwierdza, iż zapis zawarty w załączniku  

nr 2 do ww. uchwały w sposób istotny narusza art. 15p ust. 1 cyt. ustawy.  
 

 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 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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