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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU 

Uchwała nr 29/40/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 5 października 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze 
zm.) w związku z § 12 ust. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1387). 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 września 2022 r. doręczono 
uchwałę nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa, w której treści 
przywołując w podstawie prawnej postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) określono warunki korzystania ze zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jak i przypadki utraty prawa do tego 
zwolnienia. Rada Gminy Turawa podjętą uchwałą postanowiła m.in.:

§ 3. Na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od 
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z zastrzeżeniem § 5 grunty związane 
z Inwestycją, nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części, 
stanowiące Inwestycję, położone na obszarze Gminy Turawa, związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej z uwzględnieniem warunków określonych w § 4 niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 uchwały, przysługuje na okres 10 lat w przypadku 
zrealizowania Inwestycji o wartości minimum 150.000.000,00 zł i utworzenia w następstwie tej 
Inwestycji minimum 50 miejsc pracy w okresie 3 lat od daty zakończenia Inwestycji.
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§ 5. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;
2) w stosunku do przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Turawa;
3) do nieruchomości lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności handlowej (powyżej 

200 m2).

§ 6. ust. 1. Korzystanie ze zwolnienia określonego w § 3 niniejszej uchwały wymaga:
1) złożenia do Wójta Gminy Turawa, przed rozpoczęciem prac związanych z Inwestycją, pisemnego 
zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, zwanego dalej „zgłoszeniem” wraz z formularzem, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 6;
2) poniesienia kosztów kwalifikowanych po dokonaniu zgłoszenia;
3) wniesienia przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, 
z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
4) utrzymania Inwestycji na terenie Gminy Turawa przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia jej 
realizacji;
5) utrzymania każdego miejsca pracy utworzonego dzięki Inwestycji na terenie Gminy Turawa przez 
okres co najmniej 5 lat od pierwszego obsadzenia stanowiska;
6) potwierdzenia przez przedsiębiorcę, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać 
dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat 
poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie się przez przedsiębiorcę, że 
nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, 
której dotyczy wniosek o pomoc;
7) nieprzekroczenia progu pomocy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, w przypadku 
przekroczenia progu, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z § 
4 ust. 2 rozporządzenia.

§ 9 ust.3.  Przedsiębiorca korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest 
zobowiązany do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku:
1) wymaganych informacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 
9 ust. 1 pkt 6 uchwały;
2) deklarację o utrzymaniu utworzonych miejsc pracy - na druku stanowiącym załącznik nr 7 do 
uchwały, wraz z deklaracją ZUS DRA, przy czym ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia, w którym minął okres zwolnienia.
ust. 4. Przedsiębiorca, który nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się 
do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, przekazuje Wójtowi Gminy 
Turawa oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
ust. 5. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres 
zwolnienia, gdy nie spełnił warunków wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
ust. 6. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia na podstawie niniejszej 
uchwały, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
ust. 7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości podmiot zobowiązany 
jest do zapłaty podatku wraz z wymaganymi odsetkami za okres, w którym nienależnie korzystał ze 
zwolnienia.
ust. 8. U przedsiębiorcy, u którego przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy 
nastąpiło w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota 
udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.
ust. 9. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane, co do spełnienia warunków, od których 
uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.
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§ 11. Przedsiębiorcy, którzy w okresie obowiązywania poniższej uchwały, nabyli prawo do 
zwolnienia, o którym mowa w § 3, zachowują je przez okres wskazany w tej uchwale, po spełnieniu 
warunków w niej określonych.

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel Gminy Turawa 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; wyrok WSA w Białymstoku 
z dnia 2 lipca 2020 r. sygn. akt II SA/Bk 208/20). 

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (dalej: u.p.o.l.) 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. Jeżeli uchwała rady 
gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej na podstawie art. 7 ust. 3 u.p.o.l., uchwała ta 
powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (art. 20b u.p.o.l.). 
Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 20d ust. 1 u.p.o.l., mając na uwadze zapewnienie 
zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności tej pomocy wynikającymi z przepisów 
Unii Europejskiej, Rada Ministrów rozporządzeniem 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 (dalej: r.w.u.z.) określiła warunki udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną, o 
których mowa w art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 u.p.o.l. Projekt uchwały rady gminy przewidujący 
udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków określonych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie art. 20d ust. 1 u.p.o.l., podlega zgodnie z art. 20d ust. 2 u.p.o.l. notyfikacji 
Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje:

1) udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych;
2) udzielanie pomocy de minimis.
Przywołany przepis daje radzie gminy prawo do udzielania w drodze uchwały pomocy publicznej na 
warunkach innych niż określone w rozporządzeniu, na podstawie którego jest podejmowana uchwała 
- zobowiązuje jednak gminę, w takim przypadku, do przesłania projektu takiej uchwały do 
notyfikacji Komisji Europejskiej.

Jak wynika z ustalonego stanu, Rada Gminy Turawa  uchwałą  nr XLIII/316/2022 z dnia 31 
sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa, 
postanowiła udzielać regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z podjętą uchwałą oraz 
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rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. (§ 1 ust. 1 uchwały), nadto wskazała 
również, iż  uchwała „jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. a i c 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 651/2014” (§ 1 ust. 2 uchwały).

Uchwałą będącą przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego, Rada Gminy Turawa określiła 
warunki, na podstawie których dopuszczalne jest udzielenie przedsiębiorcom, prowadzącym 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Turawa, regionalnej pomocy inwestycyjnej. Dodatkowo, 
Rada Gminy wskazała w przedmiotowej uchwale przypadki utraty prawa do zwolnienia od podatku 
od nieruchomości, które stanowi pomoc publiczną. 

Kolegium Izby mając na uwadze przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych   dokonało 
porównania zgodności warunków udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej określonych w 
uchwale rady gminy z warunkami tego rodzaju pomocy wynikającej z przepisów rozporządzenia z 
dnia 9 stycznia 2015 r. W wyniku dokonanego porównania ustalono:
zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały:
korzystanie ze zwolnienia określonego w § 3 niniejszej uchwały wymaga:
pkt  4) utrzymania Inwestycji na terenie Gminy Turawa przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia 
jej realizacji;
pkt 5) utrzymania każdego miejsca pracy utworzonego dzięki Inwestycji na terenie Gminy Turawa 
przez okres co najmniej 5 lat od pierwszego obsadzenia stanowiska.

Tymczasem zgodnie z § 12 ust. 1 r.w.u.z. warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy 
inwestycyjnej jest:
pkt 3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co 
najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji; wymiana w tym okresie przestarzałych lub 
zepsutych instalacji lub sprzętu jest możliwa, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie 
utrzymana na danym obszarze przez minimalny okres;
pkt 4) doprowadzenie wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby 
pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie 
każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymanie na danym obszarze każdego 
miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego 
obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP - w przypadku gdy koszty kwalifikowane oblicza się w 
sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

W ocenie Kolegium, Rada Gminy Turawa ustalając w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały warunki 
dopuszczalności korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej przekroczyła zakres kompetencji organu stanowiącego wynikający z delegacji 
art. 7 ust. 3 u.p.o.l., zgodnie z którym rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia innych zwolnień 
przedmiotowych 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, natomiast nie jest 
uprawniona do ustalania warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej określonych już 
w § 12 ust. 1 r.w.u.z., tym bardziej Rada Gminy Turawa nie jest uprawniona do dokonania 
modyfikacji tych warunków. Złagodzenie lub zaostrzenie w treści uchwały rady gminy warunków 
udzielenia pomocy publicznej mieści się w ocenie Kolegium Izby w zakresie pojęcia 
"nieuwzględnienie warunków określonych w rozporządzeniach", o którym mowa w art. 20d ust. 2 
u.p.o.l. co powoduje, że zgodnie tym przepisem projekt badanej uchwały powinien podlegać 
notyfikacji Komisji Europejskiej. Jak ustalono, projekt uchwały nie podlegał notyfikacji Komisji 
Europejskiej, bowiem intencją uchwałodawcy było udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
oparciu o przepisy rozporządzenia  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 
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infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, 
pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.  

Kolegium stwierdza, że Rada Gminy Turawa modyfikując warunki dopuszczenia do 
udzielenia zwolnienia określone w § 12 ust. 1 r.w.u.z. przekroczyła swoje kompetencje do 
stanowienia aktów prawa miejscowego. Jak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 2 lipca 
2020 r., sygn. akt II SA/Bk 208/20, akty prawa miejscowego nie mogą przekraczać upoważnień 
ustawowych. 

Dodatkowo, Kolegium Izby wskazuje, że Rada Gminy określiła w przedmiotowej uchwale 
przypadki utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, które stanowi pomoc publiczną 
(§ 9 ust. 5, ust. 9 uchwały), co wykracza również poza upoważnienia ustawowe organu stanowiącego. 
Należy wskazać, że przepisy dotyczące wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości 
(przywołana w podstawie prawnej uchwały  u.p.o.l.), nie upoważniają rady gminy do określenia 
przepisów regulujących utratę (przyczynę utraty) prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
które stanowi pomoc publiczną. Żaden z wymienionych w § 12 ust. 1 r.w.u.z. warunków 
dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej nie wskazuje sytuacji powodujących 
utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wypełnienie powyższych warunków 
oznacza, że przedsiębiorca jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. 

Postanowienia aktu prawa miejscowego nie mogą wykraczać poza zakres ustawowego 
upoważnienia ani być niezgodne z innymi, powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa (wyrok 
WSA w Opolu z dnia 6 kwietnia 2022 r. sygn. akt I SA/Op 27/22).

Nadto Kolegium Izby wskazuje, że z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
ani z przepisów rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 r. nie wynika również upoważnienie dla Rady 
Gminy Turawa do zobowiązania przedsiębiorców korzystających z pomocy na podstawie 
przedmiotowej uchwały (§ 9 ust. 3 uchwały) do przedłożenia do 15 stycznia każdego roku:
1) wymaganych informacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 
9 ust. 1 pkt 6 uchwały;
2) deklarację o utrzymaniu utworzonych miejsc pracy - na druku stanowiącym załącznik nr 7 do 
uchwały, wraz z deklaracją ZUS DRA, przy czym ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia, w którym minął okres zwolnienia.

 W ocenie Kolegium także postanowienia § 5 pkt 2 uchwały: „Niniejsza uchwała nie ma 
zastosowania w stosunku do przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec Gminy 
Turawa "  pozostają poza granicą dopuszczalności działania rady gminy w zakresie wprowadzania 
zwolnień w podatku od nieruchomości wyznaczonego powołaną dyspozycją art. 7 ust. 3 u.p.o.l. 
bowiem zwolnienia przedmiotowe wprowadzane przez radę na mocy art. 7 ust. 3 u.p.o.l. powinny 
obowiązywać z mocy prawa. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż rada gminy na podstawie z art. 7 ust. 3 u.p.o.l. może 
wprowadzić jedynie zwolnienia przedmiotowe, gdyż wprowadzenie zwolnień od podatku od 
nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym nie może być wprowadzone uchwałą 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, lecz wyłącznie aktem prawnym rangi 
ustawowej. Powołana teza wynika z ustalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. Wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. II FSK 1529/12) kategorycznie 
akcentującej, iż skoro przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych zezwala radzie gminy jedynie na wprowadzenie innych zwolnień przedmiotowych, 
niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy, to tym samym zakazuje wprowadzania zwolnień o charakterze 
przedmiotowo-podmiotowym. 

 Jak wskazał nadto Naczelny Sąd Administracyjny w kolejnym judykacie (wyrok z dnia 24 
listopada 2016 r., sygn. II FSK 2531/16) prawo do ustanawiania zwolnień przez gminę dotyczy 
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wyłącznie tych, które odnoszą się do pewnej kategorii przedmiotów opodatkowania; nie obejmuje 
natomiast prawa do ustanowienia zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, to jest wyłączenia z 
opodatkowania pewnych kategorii podmiotów znajdujących się w określonej sytuacji faktycznej lub 
prawnej. Zakreślone spojrzenie na niedopuszczalność uchwalania przez radę gminy zwolnień od 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości o charakterze mieszanym znajduje umocowanie we 
wcześniej ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych konsekwentnie akcentującej, iż 
zwolnienie określone w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może dotyczyć 
wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzajów działalności. 
Przy czym, co istotne, przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja 
konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać tak w przepisie określone, żeby 
dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnego podatnika. Jest to o tyle 
trudne, że zwolnienie w każdym przypadku będzie w ostatecznym rozrachunku dotyczyło określonego 
podmiotu, a to z tej przyczyny, że konstrukcja podatku obejmuje zarówno przedmiot, jak i podmiot 
podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji, nie ma też zwolnienia przedmiotowego, którego nie 
można przypisać określonemu podmiotowi. Utrudnienie to wymaga od rad gmin staranności w 
tworzeniu przepisów prawa miejscowego, przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia 
poprzez identyfikację przedmiotu, a nie podmiotu tego zwolnienia.

W tym miejscu finalnie rozpatrując przedmiot ustawowej legitymacji określającej zakres 
uprawnień rady gminy w przedmiocie uchwalania zwolnień od podatku od nieruchomości, w ocenie 
Kolegium na tle ustalonego stanu znajduje podstawy przywołanie tezy z uzasadnienia wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 22 marca 2012 r., sygn. II FSK 1785/10), w myśl 
której skoro gminom wolno stanowić o zwolnieniach z podatku tylko w granicach zezwoleń 
ustawowych, to w każdym przypadku, gdy bezpośrednio z ustanowionej normy wywieść można, kto 
podlega zwolnieniu, a nie tylko jaki przedmiot obejmuje zwolnienie, zwolnienie takie ma charakter 
przedmiotowo - podmiotowy.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że § 5 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 4 i 5, § 9 ust. 3, 
5, 9 uchwały nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 31 sierpnia 2022 r. naruszają  art. 7 ust. 
3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz  § 12 ust. 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. 

Z uwagi na zakres kwestionowanych treści uchwały oraz okoliczność, że pozostawienie w 
obiegu prawnym legalnych zapisów uczyniłoby regulację w zakresie udzielania zwolnień od podatku 
od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną niekompletną, Kolegium 
zdecydowało o unieważnieniu 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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