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UCHWAŁA NR 3.27.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia
20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia
13 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie
poboru opłaty targowej w Gminie Jadów, a mianowicie w zakresie zapisu w § 4 uchwały o treści „ ,z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.” z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 88 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.
1172 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Jadów prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
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Uzasadnienie
W dniu 22 stycznia 2015 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015 r. W uchwale tej Rada Gminy wprowadziła zmiany do
Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej
w Gminie Jadów ustalając nowych inkasentów opłaty targowej.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium stwierdziło, że w § 4 tej uchwały Rada Gminy zawarła zapis, iż
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
Kolegium Izby stwierdziło, że powyższe zapisy o wejściu w życie i obowiązywaniu są wzajemnie sprzeczne,
gdyż oznacza to, że regulacja dokonana powyższą uchwałą, czyli wyznaczenie inkasentów ma wejść w życie
od dnia 1 stycznia 2015 roku, czyli przed ogłoszeniem i „formalnym” wejściem w życie uchwały. Tym samym
zapis ten jest sprzeczny z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym zasadę, że warunkiem wejścia w życie
ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
Zasadę tę konkretyzuje art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych, zgodnie z którym akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany
akt normatywny określi termin dłuższy. Co prawda art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych
aktów prawnych dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu „mocy wstecznej”, ale tylko „jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”. Zgodnie z orzecznictwem sądów
administracyjnych wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw.
Uchwała w sprawie powołania inkasentów, zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, jest aktem prawa
miejscowego zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy. Określenie, że ma
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku nadaje jej cechę wtórności w stosunku do przystąpienia do
sprawowania funkcji przez inkasenta. Tymczasem mieszkańcy gminy mają prawo wiedzieć, kto jest
upoważniony do pobierania opłaty targowej przed wejściem w życie tej uchwały a tym samym przed
przystąpieniem inkasenta do pobierania opłaty.
W ocenie Kolegium Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej
w Gminie Jadów jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni, jeżeli nie przewiduje
ona terminu późniejszego.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło stwierdzić
nieważność § 4 uchwały w części dotyczącej zapisu „ ,z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.”

