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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr  9/24/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 marca 2021 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 (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 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

postanowień zawartych w treści załączników nr 3, 4, 5 do uchwały nr XXXV/556/21 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Nysa w brzmieniu „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 

233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 

ze zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań” z powodu naruszenia art. 

7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 marca 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa. 

 Przywołując w podstawie prawnej postanowienia 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 

2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku 

od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych 

portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (tekst jednolity- Dz.U. z 2019 r. poz. 297,  

ze zm.) Rada Miejska w Nysie  postanowiła o sytuowaniu w załącznikach nr 3, 4 oraz 5 do 

w/w uchwały postanowień o treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”. 

W pisemnych wyjaśnieniach z dnia 23 marca 2021 r. Burmistrz Nysy podniósł, co 

następuje: „W związku z informacją dotyczącą sprzeczności z prawem zapisu „Oświadczam, 

że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.’', zawartego w załącznikach do uchwały numer XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie 
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z dnia 24 lutego 2021 r. wyjaśniamy, że nie będziemy kwestionować stwierdzenia nieważności 

wskazanego wyżej zapisu”. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją 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 orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, 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 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). 

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  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. W odniesieniu do postanowień zawartych w załączniku nr 

3, 4 i 5  do uchwały nr  XXXV/556/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 lutego 2021 r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa odnoszących 

się do odbierania oświadczeń pod rygorem art. 233 Kodeksu karnego należy wskazać, że w 

świetle art. 233 § 2 i 6 Kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności, o której mowa w art. 

233 § 1 kk jest, by to przepis ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r., 

IV KK 459/08). Delegacji takiej nie zawierają zaś przepisy ustaw powołane w podstawie 

prawnej uchwały Rady Miejskiej w Nysie. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż przedmiotowe postanowienia zawarte w  

wyszczególnionych załącznikach nr 3, 4 oraz 5 do uchwały  w sposób istotny naruszają art. 7 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

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  

 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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