
Uchwała Nr 62/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 sierpnia 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/330/2010 Rady 
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 
29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej 

na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości 
 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Jelczu- 
Laskowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2007 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, wobec istotnego naruszenia 
art.7 ust.3 w związku z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Jelczu- Laskowicach z dnia 30 
czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 lipca 
2010 r. 

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach dokonała zmiany § 2 uchwały 
Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 
r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie 
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, który wskazywał 
przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej 
pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 24 października 2006 r.) zgodnie 
z którymi będzie udzielana pomoc regionalna dla przedsiębiorstw w ten sposób, że 
po zmianie pomoc na podstawie programu będzie udzielana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków 
udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 
927), wydanego na podstawie delegacji art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dokonując tej zmiany pozostawiono 
jednocześnie dotychczasową regulację zawartą w zmienianej uchwale, która 
w sposób kompleksowy odnosi się do warunków udzielania regionalnej pomocy 
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inwestycyjnej, transformując przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 
na grunt prawa krajowego. Oparcie tej regulacji bezpośrednio na prawie 
wspólnotowym uzasadniało jej przedmiot i zakres. Ponadto należy zaznaczyć, że 
uchwała ta została podjęta w czasie, kiedy Rada Ministrów nie wydała jeszcze na 
podstawie delegacji art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych rozporządzenia określającego warunki udzielania zwolnień 
stanowiących pomoc publiczną. Obecnie warunki udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej określa wskazane wyżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
5 sierpnia 2008 r. W rozporządzeniu tym zostały określone warunki ramowe 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do których mają zastosowanie 
przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 
r. (art. 1), stąd powołanie przepisów tego rozporządzenia przez zmianę treści 
§2 uchwały nr 74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 
spowodowało bezprzedmiotowość regulacji zawartych w tej uchwale.  

Równocześnie Kolegium wskazuje, iż programy pomocowe przyjęte zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1628/2006, które weszły w życie przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) – na podstawie pkt 66 preambuły tego rozporządzenia – mogą by 
stosowane do końca 2013 r., czyli zgodnie z datą przewidzianą w art. 9 ust. 
1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006. Oznacza to, że nie ma obowiązku 
dostosowywania uchwał gmin dotyczących programów udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach przysługuje 
skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
  


