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UCHWAŁA NR 11.182.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r.,
poz. 506) i art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części: tj. § 4 ust. 1 i ust. 2, z powodu istotnego naruszenia przepisu
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 ze zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2018 r.,
poz. 1445 ze zm.) oraz § 135 w związku z § 143 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Pionki prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 26 kwietnia 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała
podlega nadzorowi izby.
Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło
i zważyło, co następuje.
Rada Gminy Pionki powołując się na przepisy art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym (Dz. U z
2017 poz. 1821) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) zarządziła pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa (§
2), wyznaczyła inkasentów (§ 3) i ustaliła wynagrodzenie dla inkasentów (§ 5). Powołane przepisy
upoważniają radę gminy do podjęcia uchwały wyłącznie w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych
wymienionych podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
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za inkaso. Przepisy te nie wyposażają natomiast rady gminy w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań
w przedmiocie inkasa podatków.
Tymczasem w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały zostały zamieszczone uregulowania o następującej treści:
„§ 4.1. Inkaso podatków, o których mowa w § 2 odbywać się będzie na podstawie ostemplowanego
i ponumerowanego kwitariusza wpłat wydanego przez Urząd Gminy dla Inkasenta.
2. Wydanie kwitariusza wymaga odnotowania w książce druków ścisłego zarachowania.”
W ocenie Kolegium Izby Rada nie miała kompetencji do wprowadzenia dodatkowych regulacji
przekraczających zakres delegacji ustawowej do stanowienia prawa miejscowego, a w tym przypadku do
zamieszczania zapisów dotyczących dokumentacji związanej z inkasem podatków.
Uchwała zawierająca wskazane regulacje jest aktem prawa miejscowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego
wyłącznie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Kompetencji do stanowienia aktów prawa
miejscowego nie można zatem domniemywać, muszą one być wprost wyrażone w ustawie. Jednocześnie
w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień
ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze
gminy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.).
Organ jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje kompetencje musi zatem uwzględniać treść normy
ustawowej. Odstąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie prawa. Zgodnie z ukształtowaną linią
orzeczniczą sądów administracyjnych, do rodzajów naruszeń przepisów, skutkujących nieważnością uchwały
organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części), zaliczyć należy naruszenie: przepisów
wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów
prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego przez wadliwą ich wykładnię, a także przepisów
regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt: II FSK
3595/13).
W odniesieniu do aktów prawa miejscowego znajduje zastosowanie § 135 w związku z § 143 Załącznika do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 283 ze zm.). Zgodnie z § 135 cyt. Załącznika w uchwale zamieszcza
się przepisy prawne regulujące sprawy z zakresu przekazanego upoważnienia.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.
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