
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 9/17/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 maja 2012 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 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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 nr 249, poz. 2104, z 

2009 r. nr 157 poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578, z 2011 r. nr 240 poz. 1429) oraz art. 91 

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, nr 153, poz. 

1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, 

poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 

138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 

r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 106, 

poz. 675, nr 40, poz. 230, nr 106, poz.675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, 

poz. 777, nr 217, poz. 1281) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 

r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie 

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 kwietnia 2012 r. doręczono 

uchwałę nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna wraz z informacją, że projekt 

uchwały, stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404), zgłoszony został 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Przywołując w podstawie prawnej dyspozycje art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska określiła szczegółowe  przesłanki udzielania 

pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Europejskiej ( WE) nr 

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu  do pomocy de 

minimis (Dz.Urz.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.) w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości 

dla przedsiębiorców którzy zrealizują na terenie Gminy Byczyna nowe inwestycje polegające na 
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uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia w nich nowych 

miejsc pracy na zasadach określonych w uchwale postanawiając, że: 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres do 5 lat wykorzystywane 

przez przedsiębiorców, /…./ ( § 2 uchwały). 

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje w wysokości: 

a) za utworzenie od  l do 5 włącznie nowych miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje 

zwolnienie od podatku od nieruchomości do 10 %  za każde utworzone miejsce pracy, w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

b) za utworzenie każdego następnego nowego miejsca pracy przedsiębiorca uzyskuje 

zwolnienie od podatku od nieruchomości do  5 % za kolejne nowo utworzone miejsce pracy w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Kwota   zwolnienia   w  roku   kalendarzowym   nie   może   przewyższyć   kwoty   należnego   

podatku   od  nieruchomości za ten rok  (§ 4 ust. 1 pkt a i b i ust. 3 uchwały). 

3. Przedsiębiorca, ubiegający się o zwolnienie składa organowi podatkowemu wniosek o 

zwolnienie od podatku od nieruchomości, na formularzu stanowiącym załącznik nr l do 

niniejszej uchwały (§ 5 ust. 1 uchwały). 

We wniosku o zwolnienie stanowiącym zał. Nr 1 do uchwały, w części końcowej 

zawarto: 

 „W związku z powyższym ubiegam się o zwolnienie od podatku od nieruchomości 

- za utworzenie od ..........................do ............................włącznie miejsc pracy i wnoszę o 

uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości do .........................% 

• za utworzenie każdego następnego miejsca pracy w ilości............................. wnoszę o 

uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości do ...............................%”. 

 

Na posiedzenie Kolegium, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji 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. 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 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

 

Podstawą prawną do udzielania przez Radę zwolnień z podatku od nieruchomości jest 

art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy - w drodze 

uchwały - może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe inne niż określone w ust. 1. 

Zwolnienia takie mogą więc dotyczyć jedynie przedmiotu  opodatkowania tym podatkiem, 

którym są w myśl art. 2 ust. 1 ustawy grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Analiza postanowień uchwały nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 

marca 2012 r. prowadzi do wniosku, że Rada nie dokonała zwolnienia z podatku od 

nieruchomości lecz wprowadziła ulgi w tym podatku, w szczególności poprzez przyjęcie 

postanowień cyt. wyżej § 2, 4  i 5 uchwały.  

 

Przede wszystkim Rada Miejska w Byczynie wprowadziła obowiązek złożenia 

wniosku o zwolnienie postanawiając w § 5 ust. 1 uchwały w zw. z zał. Nr 1, że: 

„Przedsiębiorca /…/ składa organowi podatkowemu wniosek o zwolnienie od podatku”.  

W § 2 uchwały postanowiono, że: „Zwalnia się od podatku /…/ na okres do 5 lat”, co 

sugeruje, że okres zwolnienia zostanie ustalony decyzja innego organu.  

Powyższe dotyczy również wysokości zwolnienia z podatku, na co wskazują postanowienia  

§ 4 ust. 1 pkt a i b uchwały, z których wynika  odpowiednio, że: „Za utworzenie /…/ nowych 

miejsc pracy przedsiębiorca uzyskuje zwolnienie od podatku od nieruchomości „do 5%” lub 

„do 10%”, oraz że: „Kwota zwolnienia w roku budżetowym nie może przewyższać kwoty 

należnego podatku od nieruchomości za ten rok.”  

Sugeruje to również konieczność weryfikacji złożonego wniosku o „zwolnienie” z podatku 

od nieruchomości, a następnie dokonanie jego oceny wraz z załączonymi dokumentami, na 

podstawie której będzie udzielane zwolnienie. Oznacza to, że „zwolnienie” ma charakter 

uznaniowy, a decyzja o jego przyznaniu należy do innego organu.  Jest to sprzeczne z art. 7 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z którego wynika, że tylko rada gminy jest 

uprawniona do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. Nie jest dopuszczalne cedowanie 

kompetencji rady gminy na rzecz innego organu. 
 

Wskazać należy, że uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust.3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych są aktami prawa miejscowego. Uchwała taka zawiera normy o 

charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest adresowana do osób prawnych lub fizycznych, 

czyli do tzw. osób trzecich stojących na zewnątrz struktury samorządu terytorialnego (wyrok 

NSA w Warszawie z 9 listopada 2001r.-sygn. akt III S.A. 1170/01-OSS nr 1/2002 poz.23) i 

zasadą jest, aby akty prawa miejscowego zawierały sformułowania jasne, wyczerpujące, 

uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem "luzu 

interpretacyjnego" (wyrok NSA z 6 czerwca 1995r. sygn. akt SA/Gd 2949/94). 

 

Pojęć „zwolnienie" i „ulga" nie można uznać za tożsame. W przypadku ulgi 

podatkowej mamy do czynienia z redukcją obciążenia podatkowego, tj. zmniejszeniem 

rozmiarów płaconego podatku. Zwolnienie podatkowe oznacza natomiast definitywne, 

ostateczne wyłączenie określonego przedmiotu opodatkowania (gruntu, budynku lub jego 

części, budowli lub jej części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej) spod 

obowiązku podatkowego. Stanowisko takie ugruntowane zostało zarówno w orzecznictwie,  

jak i w doktrynie prawa podatkowego. Jak wskazano m.in. w wyroku WSA w Krakowie z 

dnia 22-10-2008 r. - I SA/Kr 177/08 - „zwolnienie podatkowe oznacza definitywne, ostateczne 

wyłączenie określonej kategorii podatników lub przedmiotu opodatkowania spod obowiązku 

podatkowego to nie jest dopuszczalne ustanawianie w aktach prawa miejscowego sui generis 

zwolnień warunkowych, /…/, gdzie uzależniano je od wniosku podatnika. W przypadku 

podatku od nieruchomości zwolnienie powinno mieć charakter całkowity, gdyż tylko 

wprowadzenie takiego zwolnienia dopuszcza art. 7 ust. 3 ustawy. Zamysłem ustawodawcy 

było bowiem by zwolnienie podatkowe wynikało bezpośrednio z wprowadzającego go aktu 

prawnego organu stanowiącego gminy. Nie ma w tej sferze miejsca na pozostawienie 

jakiegokolwiek stanu niepewności co do faktu przysługiwania zwolnienia” oraz w wyroku 

WSA w Poznaniu z dnia 10-07-2007 r. -I SA/Po 979/07 - w którym podkreślono, że  regulacje 
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zawarte w uchwale /…/, w tym stwierdzenie,  że "kwota zwolnienia nie może przewyższać 

kwoty należnego podatku od nieruchomości wskazują wprost, że Rada /…/. wprowadziła w 

istocie nie zwolnienie /…/  lecz ulgę podatkową. Potwierdza to również opracowanie 

„Konstruowanie programów pomocowych  w formie uchwał rad gmin w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości - Rafał Dowgier - "Samorząd Terytorialny"  nr 5 z 2011 r. 

 

W ocenie Kolegium Izby skala stwierdzonych naruszeń prawa uzasadniała, w świetle 

dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o orzeczeniu 

nieważności całej uchwały. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeka się jak w sentencji 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na zasadzie 

art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w 

Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty 

jej doręczenia. 
        

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 

 

 


