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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 14/40/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 maja 2020 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 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) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
 

 

 

wskazuje 

 

 

w § 4 uchwały nr XIX/193/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 w związku z załącznikiem do ww. uchwały stanowiącym „Wniosek o zwolnienie z 

podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z powodu 

pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19” w brzmieniu określonym uchwałą nr XX/197/20 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/193/20 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 naruszenie art. 15p ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 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 doręczono uchwałę nr XIX/193/20 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 zmienioną uchwałą nr XX/197/20 

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/193/20 

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wpływ uchwał w 

dniu 16 kwietnia 2020 r.). 

Powołując w podstawie prawnej uchwały m.in. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 

15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miejska postanowiła w § 1, iż „zwalnia się z podatku od 



strona 2/3  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 14/40/2020 z dnia 13 maja 2020 r. 

 

nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za 

miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.”.  

W § 4 uchwały wskazano, że „zwolnienie, o którym mowa w §1 przyznawane jest na 

podstawie wniosku złożonego przez podatnika, według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały.”. Załącznik do przedmiotowej uchwały stanowiący „Wniosek o zwolnienie 

z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z powodu 

pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19” zmieniony został uchwałą nr XX/197/20 Rady Miejskiej 

w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/193/20 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

 Zgodnie z art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rada gminy może wprowadzić,  

w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W uchwale, 

o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od 

nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3  

ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 - których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(ust.2). 

W postanowieniach przedmiotowej uchwały (§ 4) wskazano, iż zwolnienie 

przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez podatnika zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik do uchwały organu stanowiącego.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia 

zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p cyt. ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. brak jest podstaw prawnych do nałożenia na podatników obowiązków wykraczających 

poza te uregulowane w przepisach, w tym również dotyczące kwestii o charakterze 

wykonawczym w stosunku do podejmowanej uchwały. Wskazać należy, iż obowiązki 

podatników reguluje wyczerpująco ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. I tak, stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby 

fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu 

informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według 

ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości 

lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. Jak wynika z art. 6 ust. 3 cyt. ustawy 

jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu 

opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od 
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pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Z kolei 

jak wynika z art. 6 ust. 9 cyt. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe są obowiązane: 

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego 

wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa 

w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na 

rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 
 

Pogląd o braku obowiązku składania „wniosku” w celu uzyskania zwolnienia znajduje 
umocowanie również w doktrynie. Jak wskazuje L. Etel w odniesieniu do zakresu kompetencji 
rady gminy w przedmiocie określania zwolnień podatkowych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych „Tego typu zwolnienia obowiązują z mocy prawa, tzn. są 
uwzględniane przez organy podatkowe z urzędu w decyzjach wymiarowych lub przez samego 
podatnika w deklaracji na podatek. Ich praktyczne zastosowanie nie wymaga żadnego wniosku 
podatnika ani też decyzji organu podatkowego” (zob. L. Etel Podatek od nieruchomości. 
Komentarz, Warszawa 2012 r. s. 450). Powyższe znajduje aktualność na gruncie zwolnień 
regulowanych przez ustawodawcę w ww. art. 15 p. 

 W tym stanie stwierdzić należy, w nawiązaniu do postanowień organu stanowiącego 

odnoszących się do przyznawania zwolnienia na podstawie wniosku składanego przez 

podatnika, iż w uchwale nr XIX/193/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 9 kwietnia 

2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, doszło do naruszenia art. 15p ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 6 ust. 

6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

 Kolegium postanowiło uznać wskazane naruszenie za nieistotne uznając, iż 

postanowienie wskazanej uchwały w przedmiocie składania przez podatników wniosków w 

sprawie zwolnienia ma w istocie charakter wykonawczy w stosunku do regulacji zawartej w 

samej uchwale organu stanowiącego. 

 
 Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. 

 
 

Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki  


		2020-06-01T14:30:05+0200




