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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr  16/41/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. 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) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 6 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XIX/132/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie 

zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat 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 (wirusa 

SARS-CoV-2) w części dotyczącej treści zapisu zawartego w Załączniku nr 1 do uchwały w 

brzmieniu „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - art. 233 ustawy w dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks Karny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 i 2128)” z powodu naruszenia art. 15p ust. 1  i art. 

15q 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 (Dz.U. poz. 374 ze zm.). 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 maja 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XIX/132/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia 

oraz przedłużenia terminów płatności rat 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 (wirusa SARS-CoV-2), w 

której w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 ustalono jako Załącznik nr 1 do uchwały przedmiot 

Informacji o rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej oraz o pogorszeniu płynności 

finansowej z powodu COVID-19 umiejscawiając w jego treści zapis w brzmieniu Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do 8 lat - art. 233 ustawy w dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. z 

2019 r., poz. 1950 i 2128). 

W złożonych wyjaśnieniach (pismo sygn. RF.3251.24.2020.KKD z dnia 22.05.2020 r.) 

Wójt Gminy Łubniany w nawiązaniu do powyższej sfery regulacji wskazał w szczególności, iż 

pouczenie określone we wzorze Informacji o rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do 
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ww. Uchwały, składanej przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie lub przedłużenie 

terminów płatności podatku od nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za miesiąc maj i czerwiec 2020 r., dot. 

klauzuli o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 Kodeksu karnego 

zostało wprowadzone w celu potwierdzenia prawidłowości ujętych danych w informacji przez 

ubiegającego się o pomoc. Treść wskazanego artykułu umożliwia nadanie wymaganym 

oświadczeniom składanym przez zobowiązane podmioty/osoby rygoru odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń co uwiarygadnia zawarte dany w ww. Informacji. 

Ponadto biorąc pod uwagę niejednoznaczność wyjaśnień o dopuszczalności stosowania ww. 

klauzuli uznano, ze zapisy art. 233 Kk zostaną wprowadzone do Załącznika nr 1 ww. Uchwały. 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

W tym stanie 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. Za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyjąć, 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). 

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do brzmienia art. 15p ust. 1 i art. 15q 

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.) 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; 

 przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, 

płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września  

2020 r. 

W ocenie Kolegium poza granicą dopuszczalności działania Rady Gminy Łubniany w zakresie 

wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości bądź przedłużenia terminu płatności rat 

tego podatku wyznaczonego powołanymi dyspozycjami umiejscowić należy przyjęte w § 6 ust. 

1 pkt 1 w części dotyczącej zawartego w Załączniku nr 1 do uchwały zapisy w brzmieniu „Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do 8 lat - art. 233 ustawy w dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. z 

2019 r., poz. 1950 i 2128)”. 
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Wskazać należy, że umieszczenie zapisu o powyższej treści w uchwale Rady Gminy wykracza 

poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do 

kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości, bowiem Rada Gminy może kształtować 

zakres stosunków w przedmiotowej uchwale, mającej status aktu prawa miejscowego (tj. źródła 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, 

które je ustanowiły) wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa. 

W odniesieniu do powyższych regulacji należy stwierdzić, że art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego wiąże odpowiedzialność karną ze składaniem zeznania w „postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy”. Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 

Kodeksu karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do fałszywych 

oświadczeń złożonych w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, przesłanką 

pozytywną odebrania takiego oświadczenia jest, aby przepis ustawowy dotyczący tego 

postępowania wyraźnie przewidywał odebranie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV KK 459/08; wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr V KK 42/12). Kolegium wskazuje, że w 

normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności 

rat podatku od nieruchomości dokonanego na podstawie art. 15p ust. 1 oraz 15 q 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 brak jest podstaw prawnych do wprowadzania zapisów związanych 

z rygorem odpowiedzialności karnej, gdyż przedmiot regulacji rozpatrywanej uchwały Rady 

Gminy Łubniany sytuowany jest poza ramami art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

W tym stanie w ocenie Kolegium § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XIX/132/20 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat 

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 (wirusa SARS-CoV-2) w części dotyczącej treści zapisu zawartego w 

Załączniku nr 1 do uchwały w brzmieniu „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - art. 233 ustawy w dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 i 2128)” istotnie narusza  

art. 15p ust. 1  i art. 15q 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. 

 

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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