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UCHWAŁA NR 27.256.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515) oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015
r. w sprawie opłaty targowej z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz
art. 15 ust. 2 i art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu Piastów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium
Jan Rudowski
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Uzasadnienie
W dniu 27 listopada 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Zgodnie z art.
11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych pozostaje ona w nadzorze regionalnych izb
obrachunkowych.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:
Rada Miejska w Piastowie w § 1 postanowiła, cyt. „Ustala się opłatę targową na terenie Miasta Piastowa na rok
2016”, natomiast w § 2 ustalono „wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piastowa.”
Uczyniono to w sposób następujący:
„I. Na targowisku przy ul. Piotra Skargi

II. Na Targowisku Miejskim przy ul. Siemiradzkiego

III. W pozostałych miejscach
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Kolegium Izby zważyło, co następuje.
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 ustawy z
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 1045), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku Rada gminy może wyprowadzić, a nie
jak wskazano w uchwale, ustalić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach z
zastrzeżeniem ust. 2b. Definicję targowiska określa zaś art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Są to wszelkie miejsca, w
których jest prowadzona sprzedaż.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt II FSK 1233/07,
w ramach granic wyznaczonych przez przepisy art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych gminy mają swobodę ustalania obciążeń i mogą realizować własną lokalną politykę. Zatem aby
zrealizować określone cele publiczne dopuszczalne jest także różnicowanie stawki opłaty targowej w
zależności od położenia targowiska w obrębie gminy, rodzaju sprzedawanych towarów i sposobu sprzedaży.
Nie mniej jednak Kolegium Izby zauważa, że ustalenie stawki opłaty targowej w zależności od rodzajów
miejsc, w których odbywa się sprzedaż oraz powierzchni przeznaczonej do sprzedaży nie może powodować
luki w zakresie miejsc i powierzchni nie objętych stawką opłaty.
W omawianym przypadku Rada Miejska określiła w § 2 pkt. I i II stawki dla 2 konkretnych targowisk, a w pkt
III „w pozostałych miejscach” różnicując je w zależności od rodzaju sprzedawanych produktów, od
umiejscowienia Targowiska oraz od sposobu dokonywania sprzedaży i powierzchni stanowiska. W pkt I i II
uchwały Rada nie ustaliła jednak stawki opłaty targowej za sprzedaż dokonywaną ze stanowisk o powierzchni
„powyżej 5m2 i poniżej 10m2”, „powyżej 10m2 i poniżej 20m2” oraz „powyżej 20m2”.
Powyższe w sposób istotny narusza zasadę kompletności i zupełności wynikającą z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 19
pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opatach lokalnych.
Ponadto przyjęty przez Radę Miejską w § 2 pkt I i II uchwały sposób ustalania stawek, tzn. brak określenia
powierzchni „od – do” powoduje, że w istocie w uchwale nie określono ich wysokości, czym naruszono przepis
art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który obliguje organ stanowiący do określenia
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Jak wynika z przedmiotowej uchwały, w § 2 pkt III L.p. 4 ustalono stawkę opłaty targowej za „sprzedaż
pozostałego asortymentu w miejscach nie wyznaczonych pod handel za 1m2”.
Organ nadzoru zauważa, iż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak jest legalnej definicji terminu
„sprzedaż”, czy też „handel”. Odwołując się w tym zakresie do Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo
Naukowe PWN poprzez słowo „sprzedaż” rozumie się: odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność
kupującemu za określoną sumę, natomiast pod pojęciem „handel” wyjaśniono, że dotyczy on działalności
polegającej na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług.
Konfrontując zestawienie powyższych dwóch terminów, należało uznać, że organ stanowiący nie miał
uprawnień do rozszerzenia semantyki terminu „sprzedaż” na rzecz pojęcia „handel”, a tym samym doszło do
nieuprawnionego modyfikowania zapisów ustawowych, które zostały zawarte w dyspozycji art. 15 ust. 1
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca, precyzyjnie określił w nim za jaką czynność i od
jakiego podmiotu pobiera się opłatę targową.
W nawiązaniu do powyższego wyrażenie „w miejscach nie wyznaczonych pod handel za 1m2” zawarte w § 2
pkt III L.p. 4 badanej uchwały należało uznać również za nieuprawnione.
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Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego. W rozumieniu art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ma ona charakter normatywny i generalny oraz adresowana jest do bliżej
nieokreślonego kręgu podmiotów. Jej uregulowania powinny być zatem sformułowane w sposób jasny,
wyczerpujący i uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu
interpretacyjnego, na co wskazał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 1995 r.,
sygn. akt SA/Gd 2949/94.
Reasumując, w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Rada Miejska w Piastowie
nie wprowadzając lecz ustalając opłatę targową, nie określając stawki opłaty targowej dla wszystkich
powierzchni stanowisk oraz określając je w sposób niejednoznaczny, powodujący możliwość stosowania dla
tego samego stanowiska różnych stawek opłaty, a także używając pojęcia „handel” zamiast „sprzedaż” w
sposób istotny naruszyła przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach
lokalnych w brzmieniu nadanym art. 9 pkt 10 w związku z art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 19 pkt 1
lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

