
 

 

UCHWAŁA  NR XIX/2144/2018 

24 lipca 2018 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  

W RZESZOWIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr LIII/461/18 Rady 

Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Przeworska w ramach pomocy de minimis    - działając na podstawie  

art.11 ust.1 pkt 5 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj.Dz. U. z 2018 r. poz.994.)  

stwierdza nieważność § 5 ust.4 uchwały Nr LIII/461/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przeworska 

w ramach pomocy de minimis. 

Uzasadnienie  

W dniu   28 czerwca 2018r. Rada  Miasta Przeworska  uchwałą Nr LIII/461/18 ustaliła warunki 

zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przeworska w ramach pomocy 

de minimis .  Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 4 lipca 

2018 roku. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając w trybie nadzoru 

przedmiotową uchwałę, stwierdziło co następuje : 

Rada Miasta Przeworska w § 5 ust. 4 badanej uchwały postanowiła, że: "przedsiębiorca obowiązany jest 

do przedłożenia na wezwanie Burmistrza Miasta Przeworska dodatkowych informacji niezbędnych do 

prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej.” 

Kolegium zważyło co następuje: 

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

w badanej uchwale sformułowanie dotyczące przedłożenia dodatkowych, bliżej nie sformułowanych 

informacji stanowi pojęcie niedookreślone, stwarzające możliwość luzu interpretacyjnego, co może 

w szczególności skutkować dowolnością w zakresie stosowania przepisów uchwały. Z uwagi na fakt, że 

badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, winna zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące 

i uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (wyrok 

NSA oz. w Gdańsku z dnia 6 czerwca 1995 r. sygn. akt SA/Gd 2949/94 ). W ocenie Kolegium tut. Izby, 

organy jednostek samorządu terytorialnego, co prawda są uprawnione do określania warunków korzystania 

ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, to jednak podatnik nie powinien mieć wątpliwości co do 

warunków udzielania takiego zwolnienia.  

Dodać również należy, że w granicach posiadanego umocowania ustawowego Rada Miasta winna 

jednoznacznie określić rodzaj informacji wymaganych od beneficjenta pomocy, ponieważ to organowi 

stanowiącemu gminy, zgodnie z  art. 40 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym, przysługuje prawo 

stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień 
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ustawowych. Rozpatrywana uchwała stanowi akt prawa miejscowego, który zawiera przepisy skierowane 

do nieokreślonego kręgu podmiotów. Regulacje w niej zawarte muszą być sformułowane w sposób jasny 

i precyzyjny tak, aby ich stosowanie nie skutkowało dyskryminacją niektórych z uprawnionych osób 

(uchwała Kolegium RIO w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2016 r. Nr 232/G281/P/16). 

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło jak 

w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 

30 dni od doręczenia uchwały. 

  

 

PREZES 

 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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