
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  22/91/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 października 2007 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  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577, nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 2006 r.  nr 249, poz. 1832)  

oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r.  

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r.  

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, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,  

nr 181, poz. 1337)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

Uchwały nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem 

i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalna pomoc inwesty-

cyjną, z powodu naruszenia: 

      - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U z 2007 r.  nr 59, poz. 404 z późn. zm.), poprzez nieprzedłożenie  

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego do zaopiniowa-

nia w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie, 

      - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(DzU z 2006 r.  nr 121, poz. 844 z późn. zm.), poprzez uchwalenie norm w sposób odmienny 

niż przepisach obowiązującego prawa, umożliwiający stosowanie niedopuszczalnego luzu 

interpretacyjnego oraz delegowanie na Burmistrza wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej   

w Nysie do stanowienia prawa miejscowego. 

 

 

 

 

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

W dniu 10 września 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem 

i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalna pomoc inwesty-

cyjną. W podstawie prawnej uchwały powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 7 ust. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak wynika z treści  

uchwały, Rada wprowadza zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości przedsię-

biorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy, w postaci prawa do obniżenia należnego podat-

ku od nieruchomości w wysokości 300 zł miesięcznie, maksymalnie przez pięć lat. 
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Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 10 października 2007 r., przedstawiciel 

Gminy, zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy publicznej z warunkami do-

puszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawodawstwie 

polskim, na podstawie delegacji zawartej w art. 20d  ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych,  Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia  z  dnia 23 lipca 2007 r.  

w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących re-

gionalną pomoc inwestycyjną (DzU nr 138, poz. 969), ramowe warunki udzielania pomocy 

inwestycyjnej, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, wprowadzonego w drodze 

uchwał rad gmin podejmowanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 rozporządzenia, uchwa-

ły, przewidujące udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, 

nie podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymagają uzyskania opinii 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak, zgodnie z art. 12 ust. 1 usta-

wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-

nej, projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach 

wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restruk-

turyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w 

rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

Zdaniem Kolegium Izby, Rada Miejska w Nysie uchwalając niniejszą uchwałę objęła 

programem pomocowym  m.in. przedsiębiorców sektora rolnictwa. Tym samym, niedopeł-

nienie obowiązku uzyskania opinii właściwego ministra do spraw rolnictwa o projekcie po-

mocy publicznej w sektorze rolnictwa, stanowi istotne naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy o po-

stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

W treści § 6 ust. 1 uchwały postanowiono, że przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnie-

nia  

z podatku od nieruchomości, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożo-

ny kompletny wniosek spełniający warunki określone w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem 

§ 7 ust. 1 uchwały, który stanowi, że przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku  

od nieruchomości na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Nysy. Jednocześnie § 7  

ust. 3 uchwały stanowi, że przedsiębiorca nie nabywa prawa do zwolnienia z podatku od nie-

ruchomości w przypadku, gdy zalega z płatnościami w stosunku do właściwego urzędu skar-

bowego, ZUS lub Urzędu Miejskiego w Nysie.  

Zdaniem Kolegium, porównanie treści ww. przepisów uchwały wskazuje na możliwe 

różne interpretacje dotyczące zarówno nabycia samego prawa do zwolnienia jak i momentu 

nabycia tego prawa. W prawie podatkowym tzw. luz interpretacyjny jest niedopuszczalny,  

co potwierdził NSA w wyroku z dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94). Zdaniem 

Sądu, podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą zawierać sformułowania 

jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z pra-

wem luzu interpretacyjnego. Jednocześnie przepis  § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini-

strów 

z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nierucho-

mości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, określa termin zarówno w odniesieniu 

do przedmiotów opodatkowania, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgło-

szenia, jak i tych, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia. 

  Ponadto, w treści § 7 ust. 2  i § 8 ust. 1 uchwały użyto określenia „minimalne zatrudnie-

nie” oraz „odpowiednie zatrudnienie”.  
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  Zdaniem Kolegium, wprowadzenie różnych określeń dotyczących poziomu zatrudnienia 

może być interpretowane odmiennie i w sprzeczności z definicją utworzenia miejsc pracy  

oraz warunkami udzielenia pomocy, określonymi w § 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 4 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od po-

datku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

W świetle powyższego, uchwalenie przez Radę Miejską w Nysie przepisów prawa miej-

scowego w sposób odmienny niż przepisach obowiązującego prawa i umożliwiający stoso-

wanie niedopuszczalnego luzu interpretacyjnego stanowi istotne naruszenie art. 7 ust. 3 

ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych.  W § 8 ust. 4 uchwały Rada postanowiła,  że przedsiębiorca, który wprowadził w błąd or-

gan udzielający pomocy, co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnie-

nia, traci to prawo za okres nieuprawnionego korzystania ze zwolnienia i jest zobowiązany  

do zapłaty należnego podatku  wraz z odsetkami od zaległości podatkowych za ten okres. 

Zdaniem Kolegium Izby, sankcję powyższą należy rozpatrywać w kontekście przepisów 

regulujących wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem. Ustalenie znaczenie tego 

pojęcia musi opierać się na przepisach prawa pomocy publicznej, według których pozyskaną 

„korzyść finansową”, stanowiącą pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE, przed-

siębiorca winien przeznaczyć na określoną kategorię wydatków. Zachowaniem podatnika 

polegającym na „zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu pomocy regionalnej”, w przy-

padku tego rodzaju uchwał, jak uchwała nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Nysie, powinno być 

zachowanie wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 

udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną. W przypadku badanej uchwały za „wykorzystanie pomocy zgodnie z jej 

przeznaczeniem” należy uznawać wywiązywanie się przez podatnika ze złożonych zobowią-

zań  

w zakresie utworzenia oraz zachowania nowoutworzonych miejsc pracy przez deklarowany 

czas, nie dłużej niż 5 lat (§ 3 uchwały). Uznać zatem należy, że to z niespełnieniem tego ro-

dzaju wymagań uchwała, w § 8 ust. 4, wiąże konsekwencje w postaci uznania dotychczaso-

wego zwolnienia podatkowego za zaległość podatkową, a co za tym idzie wymierzenie po-

datku wstecz. Zagadnienie prawne normowane zapisem § 8 ust. 4 uchwały stanowi przedmiot 

regulacji wspólnotowego i krajowego prawa pomocy publicznej. Według art. 1 lit. g rozpo-

rządzenia Komisji (WE) nr 659/1999 – pomocą świadczoną niezgodnie z przeznaczeniem jest 

pomoc wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem decyzji Komisji (WE) podjętej  

na podstawie art. 4 ust. 3 lub art. 7 ust. 3 lub 4 rozporządzenia nr 659/1999. W stosunku  

do pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Komisja (WE) może wydać decyzję 

o jej zwrocie (windykacji) do organu, który ją udzielił – z art. 16 w związku z art. 14 cyt. roz-

porządzenia. Wynikający z decyzji Komisji (WE) obowiązek windykacji pomocy wykorzy-

stanej niezgodnie z przeznaczeniem nakładany zostaje na państwo członkowskie Wspólnoty 

Europejskiej i realizowany jest w oparciu o prawo krajowe danego państwa. W przypadku 

Rzeczypospolitej Polskiej regulacją właściwą dla realizacji wydanej decyzji Komisji (WE)  

o windykacji pomocy wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem są aktualnie przepisy  

art. 25 – 28 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Kolegium Izby stwierdza, że Rada Miejska w Nysie, określając w § 8 ust. 4 uchwały po-

wyższą regulację prawną dla sytuacji, gdy podatnik wykorzystałby pomoc regionalną nie-

zgodnie z przeznaczeniem, wykroczyła poza zakres upoważnienia ustawowego z art. 7 ust. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych   

W § 10  uchwały, Rada upoważniła Burmistrza Nysy do opracowania i wprowadzenia 

do stosowania wzorów załączników do wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości. 

Zdaniem Kolegium Izby,  upoważnienie to powoduje, że o formalnych przesłankach ko-

rzystania ze zwolnienia decydowałby Burmistrz. Delegowanie na organ wykonawczy upraw-
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nień dotyczących opracowania i wprowadzenia do stosowania  wzorów załączników do wnio-

sku o zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymaniem  

miejsc pracy na terenie Gminy Nysa nie znajduje prawnego uzasadnienia. Upoważnienie 

Burmistrza jest więc delegowaniem wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej  w Nysie do sta-

nowienia prawa miejscowego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych. 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 § 6 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchwały.  

 

Ponadto, Kolegium Izby zwraca uwagę na nieprawidłowości dotyczące: 

-  zatrudnienia, o którym mowa w treści § 1 ust. 1 uchwały tj. tworzenia i utrzymania no-

wych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Nysa.  

Zdaniem Kolegium  Izby, użycie przez Radę w uchwale powyższego określenia, pomimo 

braku w dalszej treści uchwały zapisów wskazujących na ograniczenie zatrudnienia, mo-

że naruszać wspólnotowe zasady swobodnego przepływu pracowników (art. 39 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską); 

-  decyzji, o której mowa § 7 ust. 1 uchwały.  

Zdaniem Kolegium Izby, pomoc publiczna w postaci zwolnienia w podatku od nieru-

chomości, jest pomocą udzielaną bez wydania decyzji przez Burmistrza, po spełnieniu 

warunków wynikających z tej uchwały; 

-   treści § 3 uchwały.  

Zdaniem Kolegium Izby, w świetle regulacji § 2 ust. 1 uchwały oraz § 6 ust. 1 uchwały, 

zapisy dotyczące okresu zwolnienia  są bezprzedmiotowe; 

-      prawa Burmistrza, o którym mowa w  § 8 ust. 6 uchwały, do żądania dodatkowych wyja-

śnień oraz dokumentów niezbędnych do oceny czy dany przedsiębiorca spełnia warunki 

zwolnienia podatku. 

       Zdaniem Kolegium Izby, w świetle określonych w § 5 uchwały warunków udzielenia 

pomocy, treść  § 8 ust. 6 uchwały należy uznać za bezprzedmiotową. 
  

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysłu-

guje - 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 


