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UCHWAŁA NR 1.7.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) 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 2016 r., poz. 561 ze zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 15 ust. 2 i art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.)
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu Otwock skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni
od daty jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 20 grudnia 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została doręczona uchwała Nr
III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady
Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi
regionalnej izby obrachunkowej.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje.
W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Miasta postanowiła o wprowadzeniu w Uchwale Nr XIX/164/15 Rady
Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmian polegających na
tym, że § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Określa się dzienne stawki opłaty targowej: (…)
3. Od marca do grudnia stawka dzienna opłaty targowej pobieranej za dokonywanie sprzedaży na targowisku
miejskim przy ul. Batorego we wtorki, piątki, soboty za każde wyznaczone miejsce sprzedaży poza terenem
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wynosi:

4. Od marca do grudnia stawka dzienna opłaty targowej pobieranej za dokonywanie sprzedaży na targowisku
miejskim przy ul. Batorego we wtorki, piątki, soboty za każde wyznaczone miejsce sprzedaży w terenie
zadaszonym.

Kolegium Izby zauważa, iż w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może
wprowadzić opłatę targową.
„ Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.”
Stosownie do art. 15 ust. 2 tejże ustawy targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż
z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2b (opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich
częściach).
Jak wynika z cyt. przepisu opłata targowa ma charakter powszechny i pobierana jest od czynności sprzedaży
bez względu na czas, na miejsce i formę dokonywania sprzedaży albo rodzaj sprzedawanych artykułów.
Mając na względzie powyższe oraz w oparciu o art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
organ nadzoru zauważa, że Rada Miasta Otwocka nie ustaliła stawki opłaty targowej pobieranej za
dokonywanie sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. Batorego od marca do grudnia w pozostałe dni niż
w ww. ustępie 3 i 4 zarówno poza terenem zadaszonym jak i w terenie zadaszonym.
Tym samym nie została wypełniona zasada zupełności wynikająca z zacytowanych wyżej przepisów ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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 realizować określone cele publiczne dopuszczalne jest różnicowanie przez Radę wysokości stawki
ww. opłaty. Nie może to jednak prowadzić do powstania luk w ww. zakresie. Sposób różnicowania stawek
przyjęty w § 2 badanej uchwały powoduje luki w obowiązku płacenia opłaty.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

