
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  29/122/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 grudnia 2007 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  (DzU z 2001r. 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62,  

poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje  

na terenie Gminy Dobrodzień z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404). 

 

 

 

 

 

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

W dniu 21 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień  

od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy 

Dobrodzień. W podstawie prawnej uchwały powołano 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. Jak wy-

nika z treści uchwały, Rada Miejska w Dobrodzieniu zwolniła od podatku od nieruchomości,  

na okres nie dłuższy niż 3 lata, nowo wybudowane budynki związane z prowadzona działalnością 

gospodarczą. Zgodnie z treścią § 3 uchwały, zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi po-

moc de minimis. W związku z przedłożoną uchwałą, Sekretarz Gminy Dobrodzień wyjaśnił, pi-

smem z dnia 28 listopada 2007 r., że „projekt uchwały (...) nie został wysłany do zaopiniowania 

do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Nadmieniam, że podjęta w/w 

uchwała została wysłana do UOKiK w dniu 19 listopada 2007 r.”  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 12 grudnia 2007 r. przedstawiciel Gminy zawia-

domionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Jak wynika z ukształtowanej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorzą-

du terytorialnego zaliczyć należy naruszenia m.in. przepisów regulujących procedurę podejmowa-

nia uchwał (wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z dnia 11 lutego 1998 
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r. sygn. IISA/Wr 1459/97). W odniesieniu do przywołanych stwierdzeń wskazać należy, iż w świetle 

przedmiotu uchwały związanego z wprowadzeniem zwolnienia od podatku od nieruchomości  

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień, stosownie  

do brzmienia dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-

blicznej, przedmiotowy projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de mi-

nimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w termi-

nie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Po-

wyższa norma o charakterze kompetencyjnym w odniesieniu do uprawnień powoływanego Prezesa 

Urzędu ustala jeden z elementów, określonej przepisem powszechnie obowiązującym rangi ustawy, 

procedury podejmowania uchwały w sprawie programu pomocowego przewidującego udzielenie 

pomocy de minimis.  

Tym samym, zaniechanie zgłoszenia projektu przedmiotowego programu określonego w formie 

uchwały nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r.  uprawnione-

mu organowi implikuje stwierdzenie naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej.  

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 Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia. 

 

 
               

Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 

 

 


