
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    2/4/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 stycznia 2006 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, 

poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, 

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) oraz art. 91 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 10 uchwały nr XLVI/778/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie 

zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z 

tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 

pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  
 

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

 

W dniu 5 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XLVI/778/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i 

utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa, w której treści na podstawie legitymacji art. 18 

ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych zawarto w § 10 regulację dotyczącą „upoważnienia Burmistrza Nysy do opracowania i 

wprowadzenia do stosowania wzorów załączników do wniosków o zwolnienie od podatku od 

nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa”. 

Obecny na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy Nysa stwierdził, że  kwestię ewentualnego 

naruszenia prawa w tej uchwale, wobec przedstawionej argumentacji pozostawiam do oceny 

Kolegium. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 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 gminy 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 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  

949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  
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W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. W ramach powołanej normy sytuować należy dyspozycję art. 7 ust. 3  ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą 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. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż rozstrzyganie całokształtu materii w powołanym 

przedmiocie zastrzeżone jest do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego i delegowanie organowi wykonawczemu jakichkolwiek uprawnień związanych z 

sferą kształtowania powołanych stosunków, w tym opracowania i wprowadzenia do stosowania 

wzorów załączników do wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z 

tworzeniem i utrzymaniem  miejsc pracy na terenie Gminy Nysa nie znajduje prawnego 

uzasadnienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zarówno zawartość treści wniosku o zwolnienie 

jak i wymagane dokumenty, które winne zostać do wniosku dołączone określone zostały przez 

Radę Miejską w dyspozycjach § 5 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchwały. Analogicznie przywołać w 

tym miejscu należy rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 31 stycznia 

2003 r. sygn.akt SA/Rz 542/02), w ocenie którego nie ulega wątpliwości, iż ustalenie wzorów 

formularzy informacji i deklaracji w zakresie objętym przedmiotową uchwałą nie jest czynnością 

materialno-techniczną organu administracji publicznej, lecz aktem skierowanym do nieokreślonego 

kręgu osób, a więc podatników podatku od nieruchomości.  

W konsekwencji powyższego zapis § 10 przedmiotowej uchwały upoważniający Burmistrza Nysy 

do opracowania i wprowadzenia do stosowania wzorów załączników do wniosków o zwolnienie od 

podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy 

Nysa z uwagi na naruszenie wyłącznej kompetencji rady gminy do stanowienia w powyższym 

przedmiocie implikuje stwierdzeniem naruszenia powołanych w podstawie prawnej uchwały 

przepisów art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 

 

 


