
 

 

UCHWAŁA NR 14/774/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 13 lipca 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu 

stwierdza nieważność 

uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień w 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wilczyn w ramach pomocy de minimis. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 27 czerwca 2016 r. Rada Gminy Wilczyn, powołując 

się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

postanowiła o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

na terenie Gminy Wilczyn. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr 

XXI/142/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2016 r. z powodu sprzeczności jej postanowień z 

przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 13 lipca 2016 r. 

Rozpatrując sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło co następuje: 

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i 

stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od 

podatków następuje w drodze ustawy (art. 217 Konstytucji RP). 

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w 

zakresie określonym ustawą (art. 168 Konstytucji RP). 

Samorząd terytorialny i jego organy działają na podstawie i w granicach prawa. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 

8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 

sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach przy czym wskazać należy, że 

do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych (np. podatków) nie stosuje się zasady 

„co nie jest zakazane jest dozwolone”, lecz zasadę „dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie 

przewiduje”. 

Podstawę prawną do udzielania przez radę gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowi art. 7 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem rada gminy, w drodze uchwały, 

może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach 
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lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych i niektórych ustaw. 

Zakres zwolnień określony niniejszą uchwałą obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części, budowli lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie Gminy Wilczyn. Zwolnienie stosuje się w przypadku zwiększenia zatrudnienia za wyjątkiem 

prowadzenia działalności handlowej w obiektach przekraczających łączną powierzchnię 400,00 m oraz 

działalności w sektorze węglowym. 

W § 1 uchwały Rada postanowiła, iż mocą przedmiotowej uchwały określa zwolnienie od podatku od 

nieruchomości stanowiące pomoc de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.652.1). Zasady udzielania pomocy publicznej, w 

tym pomocy de minimis dla przedsiębiorców uregulowane zostały w przepisach prawnych - m.in.: ustawie z 

dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 59 poz. 404, z późn. zm.), rozporządzeniach Komisji Europejskiej w tym rozporządzeniu Komisji 

Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 

r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 

Nr 53 poz. 311, z późn. zm.). 

Z otrzymanego przez Izbę w dniu 11 lipca 2016r. pisma (faks) wynika, że projekt uchwały nie został 

przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, który stosownie do 

zapisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 

pomocy 

Zaniechanie przesłania projektu programu pomocowego do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów narusza tryb podjęcia tego typu uchwał. W związku z przedmiotowym naruszeniem prawa 

Kolegium Izby stwierdziło nieważność badanej uchwały. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji uchwały. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

  

 

Przewodnicząca  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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