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UCHWAŁA NR 65/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 12 kwietnia 2019 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, stwierdza:
nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, została
doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 29 marca 2019 r. i objęta została
postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Miejska w Gubinie uchyliła w całości uchwałę nr LIII.276.2014 z dnia
18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy
Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis. Zgodnie z postanowieniami § 3 przedmiotowej
uchwały - „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego”.
Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Z powyższą regulacją koresponduje art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym
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.
Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które regulują m.in. instytucję podatku
od nieruchomości, wynika, że podatek ten jest podatkiem rocznym (uchwała Naczelnego Sądu
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Administracyjnego z 24.11.2003 r. – sygn. akt. FPK 5/03). W konsekwencji zwolnienia z tego podatku,
przewidziane w art. 7 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy – wprowadzone stosowną uchwałą rady gminy – muszą
z założenia odnosić się do znoszenia tego obowiązku podatkowego, w tym również zwolnienia, w całym roku
podatkowym.
Przyznane w tym trybie zwolnienia podatkowe rada gminy winna jednak wprowadzać, zmieniać i uchylać
z poszanowaniem zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – a zwłaszcza wynikającej z niej zasady zaufania obywatela do państwa, pewności
prawa oraz ochrony praw nabytych. Powyższe zasady mają przede wszystkim gwarantować jednostce
określony status w państwie oraz zabezpieczyć ją przed arbitralnymi aktami władzy publicznej.
W ocenie Kolegium Izby postanowieniami uchwały dotyczącymi uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Gubinie nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. po upływie 14 dni od ogłoszenia badanej uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Rada Miejska dokonała zmiany w zakresie
przysługującego podatnikom podatku od nieruchomości zwolnienia z tego podatku o charakterze pomocy
de minimis w trakcie roku podatkowego. Zmiana ta spowodowała cofnięcie wprowadzonego wcześniej
(uchwałą Nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.) zwolnienia z podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, a więc jest
zmianą niekorzystną dla podatnika, który mógłby skorzystać z tego zwolnienia.
Nie ulega wątpliwości, że Rada Miejska w trakcie roku podatkowego ma możliwość wprowadzenia
zwolnienia od podatku, gdyż jest to działanie na korzyść podatnika. Zwolnienia i ulgi podatkowe
nie pogarszają sytuacji podatników, a wręcz przeciwnie – prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia wysokości
obciążenia podatkowego. W trakcie roku Gmina nie może pogarszać sytuacji prawnej podatnika podatku od
nieruchomości eliminując z obrotu prawnego wcześniejszą uchwałę wprowadzającą na terenie Gminy
zwolnienie od tego podatku. Zmiana przepisów na niekorzyść podatników, biorąc pod uwagę zasadę zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa, może być dokonywana pod warunkiem zachowania
zasady ochrony praw nabytych. Stanowisko takie wielokrotnie wyraził Trybunał Konstytucyjny
(m.in. w orzeczeniu z dnia 2 marca 1993 r. sygn. akt K./9/92, orzeczeniu z dnia 15 lipca 1996 r.
sygn. akt K. 5/96, wyroku z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt SK 7/00, wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r.
sygn. akt SK 30/04 – baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl ).
Ponadto w orzecznictwie Trybunału wskazywano, iż nie jest w zasadzie dopuszczalne dokonywanie zmian
obciążeń podatkowych w ciągu roku (orzeczenie z dnia 29 marca 1994 r. sygn. akt K. 13/93). Zmiany takie,
gdy chodzi o „podatki roczne”, zatem również podatek od nieruchomości, powinny wchodzić w życie przed
końcem poprzedniego roku podatkowego z odpowiednim vacatio legis (orzeczenie z dnia 28 grudnia 1995 r.
sygn. akt K. 28/95), tak, aby podatnik miał czas na zapoznanie się ze zmianą niekorzystną dla niego.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uznało,
że uchylenie przez Radę Miejską w Gubinie uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
stanowiących pomoc de minimis, w trakcie roku podatkowego, w sposób istotny narusza prawo.
Z powyższych względów Kolegium Izby orzekło, jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tutejszego
Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

