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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 24/58/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 lipca 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  

uchwały nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy de minimis z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity – Dz.U.  

z 2020 r., poz. 708). 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 lipca 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy de minimis. Jak wynika z § 1 uchwały Rada Miejska postanowiła m.in. o 

zmianie w uchwale nr XII/86/2019 z dnia 23 października 2019 r. § 2 nadając mu brzmienie o 

treści: „Ilekroć w uchwale jest mowa o nowej inwestycji należy przez to rozumieć: 

1) wybudowanie nowych lub rozbudowę istniejących budynków lub budowli, których 

budowa została ukończona w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku 

lub w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku rozpoczęto 

użytkowanie obiektu pod jego ostatecznym wykończeniem, dla których to nieruchomości 

pierwszy obowiązek podatkowy powstaje nie więcej niż 01 stycznia 2020 roku. 

2) nabycie budynków lub budowli w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 

roku zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, iż w okresie 6 

miesięcy bezpośrednio poprzedzających ich nabycie nie podlegały opodatkowaniu jako 

budynki lub budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu 

art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tj. Dz. U. z 2019 poz 1170).” 

 

Sekretarz Gminy w piśmie z dnia 29 lipca 2020 r. wyjaśnił, że „Uchwała została 

opracowana przez grupę radnych w ramach inicjatywy uchwałodawczej i wpłynęła do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 22.06.2020 r. Uchwała została wprowadzona do 

porządku obrad sesji w dniu 24.06.2020 r. i pomimo poinformowania przez prawnika Urzędu i 

Burmistrza Radnych, o konieczności przedstawienia projektu uchwały UOKiK-owi, Radni 

większością głosów tę uchwałę przegłosowali.” 
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Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy uczestniczył w 

formie zdalnej. Pełnomocnik Burmistrza potwierdził swoje stanowisko zaprezentowane 

uprzednio na sesji Rady Miejskiej.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z treści 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. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego należy przyjąć, iż do rodzajów naruszeń przepisów, 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z dnia 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).  

Z postanowień zawartych w treści rozpatrywanej uchwały wynika, iż Rada Miejska 

zmieniła zakres przedmiotowo-podmiotowy zwolnienia od podatku od nieruchomości w 

ramach pomocy de minimis poprzez zmianę definicji „nowej inwestycji” obejmując nią m.in. 

budynki i budowle wybudowane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

W uchwale nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. 

nie zawarto takich postanowień. Zgodnie z § 11 uchwały nr XII/86/2019 z dnia 23 października 

2019 r. wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Uchwała została ogłoszona w dniu 28.10.2019 r. poz. 3304.  

Wprowadzone zmiany polegające na rozszerzeniu definicji „nowej inwestycji” 

rozszerzyły w istocie krąg podmiotów, które mogą skorzystać z pomocy de minimis, co może 

zakłócać konkurencję.  

Projekt uchwały nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 

czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku 

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdził Sekretarz w złożonym wyjaśnieniu. 

Zawarty w treści art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de 

minimis (w tym projekt uchwały, który w sposób odmienny kształtuje krąg podmiotów 

korzystających z pomocy de minimis) stanowi, zdaniem Kolegium, jeden z elementów 

procedury podejmowania uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis. Kolegium 

wskazuje, że celem regulacji zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej jest zapewnienie możliwości przedstawienia przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zastrzeżeń do przedłożonego projektu, które 

winny być przez organ stanowiący uwzględnione. Zaniechanie zgłoszenia projektu uchwały nr 

XVIII/139/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XII/86/2019 dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w 

ramach pomocy de minimis uprawnionemu organowi stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku 
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narusza w sposób istotny powołany wyżej przepis ustawy, co uzasadnia orzeczenie nieważności 

przedmiotowej uchwały w całości. 

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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