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UCHWAŁA NR 3.42.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz 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 w części Uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia
2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
zasad jej poboru i zwolnień, tj. § 4 ust. 2 i § 6 ust. 4, z powodu istotnego naruszenia przepisu art.19
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1445
ze zm.) oraz § 134, § 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).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Stromiec skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 7 stycznia 2019 roku została doręczona Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi RIO.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
- w § 4 ust. 2 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż „ Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez
inkasenta bilet opłaty targowej Gminy Stromiec, stanowiący druk ścisłego zarachowania ”,
- w § 6 ust. 4 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż ,,Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za
zainkasowane należności oraz pobrane druki ścisłego zarachowania ”.
W ocenie Kolegium Izby powyższe postanowienia nie mieszczą się w delegacji określonej w przepisach
art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przytoczonych m.in.
w podstawie prawnej badanej uchwały, z których wynikają kompetencje dla Rady do określenia zasad ustalania
i poboru opłaty targowej oraz do zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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Badana uchwała w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest aktem
prawa miejscowego. Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem wprowadzenie do aktów prawa miejscowego
regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować, jako istotne naruszenie
prawa (np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25.05.2016 r., sygn. akt IVSA/Gd 266/16).
Ponadto do inkasenta, jako podmiotu prawa publicznego mają zastosowanie przepisy rozdziału drugiego
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa stanowiące o zakresie odpowiedzialności inkasenta.
Uchwała Rady nie powinna więc regulować jeszcze raz, a w szczególności modyfikować, jak to ma miejsce
w cyt. powyżej § 6 ust. 4 uchwały, tego, co zostało już zamieszczone w ustawie. Pogląd ten podzielił Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2003r., sygn. akt II SA/Wr 2572/02, który orzekł, że narusza
powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę jeszcze raz
tego, co zostało już zamieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w przepisach wyraźnie
przewidzianego upoważnienia ustawowego.
Reasumując, podejmując badaną uchwałę Rada powinna była działać ściśle na podstawie i w granicach
upoważnienia ustawowego, co wynika wprost z przepisów § 134, § 135 w zw. z § 143 załącznika do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ,,Zasad techniki
prawodawczej”(Dz. U. z 2016 r, poz. 283).
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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