Uchwa a Nr 4/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 7 stycznia 2004 roku
w sprawie stwierdzenia niewa%no&ci cz'&ci uchwa y Rady Miejskiej w Stroniu
*l+skim Nr XIV/169/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie op aty
administracyjnej
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz&dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc.awiu uchwala, co
nast/puje:

§ 1.
Stwierdza si niewa no
pkt. 3 - 9 w § 1 uchwa y Rady Miejskiej w Stroniu
"l$skim Nr XIV/169/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie op aty administracyjnej z
powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz.84 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Uchwa a Rady Miejskiej w Stroniu "l$skim Nr XIV/169/03 z dnia 1 grudnia 2003
roku w sprawie op aty administracyjnej, zosta a przekazana przez Dolno l$ski Urz$d
Wojewódzki we Wroc awiu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu – Zespó w
Wa brzychu 19 grudnia 2003 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu stwierdzi o, i Rada
Miejska przedmiotow$ uchwa $ w § 1 pkt. 3 – 9 ustali a op at administracyjn$ od ni ej
wymienionych czynno ci urz dowych:
3) za uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z drogami i mostami
gminnymi:
a) niewymagaj$cymi wyjazdu w teren – 30 z ,
b) wymagaj$cymi wyjazdu w teren – 50 z ,
4) za uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie kolizji z sieci$ o wietlenia
ulicznego – 30 z ,
5) za sporz$dzenie opinii urbanistycznej – 30 z ,
6) zaopiniowanie wst pnego projektu podzia u nieruchomo ci po k$tem zgodno ci
proponowanego podzia u z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – 50 z ,
7) za sporz$dzenie kopii dokumentów formacie A-4 – 0,40 z ,
8) za sporz$dzenie kopii dokumentów formacie A-3 – 0,80 z ,
9) za przes anie przesy k$ pocztow$ kopii dokumentów lub danych – op ata w
wysoko ci ustalonej w cenniku us ug pocztowych Poczty Polskiej S.A. zwi kszona
o 2 z , uiszczon$ przy odbiorze przesy ki.
naruszaj$c postanowienia art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 ze zm.).
Art. 18 ustawy o podatkach i op atach lokalnych upowa nia rad gminy do
wprowadzenia op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe wykonywane przez organy
gminy, je eli czynno ci te nie s$ obj te przepisami o op acie skarbowej. Przez czynno ci
obj te przepisami o op acie skarbowej nale y uzna czynno ci urz dowe, dla których w
przepisach o op acie skarbowej przewidziana zosta a op ata skarbowa, a tak e czynno ci,
które z mocy postanowieC tej ustawy zosta y z op aty skarbowej wy $czone b$dD
zwolnione. Podobny pogl$d zosta wyra ony w wyroku NSA z dnia 26 wrze nia 2000 roku
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sygn. akt S.A./Bk/402/00, w którym S$d stwierdzi , i zwolnienie przez ustawodawc
niektórych czynno ci urz dowych z op aty skarbowej nie zmienia kwalifikacji, e s$ to
czynno ci obj te ustaw$ o op acie skarbowej. W zwi$zku z powy szym czynno ci obj te
op at$ skarbow$ b$dD z niej zwolnione nie mog$ by obci$ ane op at$ administracyjn$
wprowadzon$ przez rad gminy na podstawie art. 18 ustawy o podatkach i op atach
lokalnych.
Ad. 3,4. Ustalenie op aty administracyjnej – za uzgodnienia dokumentacji projektowej
w zakresie kolizji z drogami i mostami gminnymi oraz za uzgodnienia dokumentacji
projektowej w zakresie kolizji z sieci$ o wietlenia ulicznego, narusza postanowienia art.
18 ustawy o podatkach i op atach lokalnych. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 nr 106, poz. 1126 ze zm.) wy ej
wymienione czynno ci s$ niezb dnym warunkiem uzyskania pozwolenia na budow
obiektu budowlanego. Przy czym zgodnie z przywo anym wy ej przepisem Prawa
budowlanego, pozwolenie na budow dotyczy ca ego zamierzenia budowlanego. Dla
czynno ci tych i pozwoleC przewidziano w za $czniku do ustawy o op acie skarbowej
odpowiednie stawki op aty skarbowej (poz. IV pkt 7 i 8), b$dD zwolnienia z przedmiotowej
op aty je eli dotycz$ spraw budownictwa mieszkaniowego, o czym stanowi art. 2 ust 1
pkt 2 ustawy o op acie skarbowej. Dlatego te czynno ci takie nie mog$ by obci$ one
op at$ administracyjn$, wprowadzon$ przez Rad Miejsk$ na podstawie art.18 ustawy o
podatkach i op atach lokalnych.
Ad. 5,6. Ustalenie op aty administracyjnej – za sporz$dzenie opinii urbanistycznej z
planu zagospodarowania przestrzennego oraz za zaopiniowanie wst pnego podzia u
nieruchomo ci pod k$tem zgodno ci proponowanego podzia u z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w sposób istotny narusza postanowienia art. 18
ustawy o podatkach i op atach lokalnych w zwi$zku z art.2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy o
op acie skarbowej. Zgodnie z cytowanym przepisem nie podlegaj$ op acie skarbowej
czynno ci urz dowe w sprawach za atwianych na podstawie przepisów o gospodarce
nieruchomo ciami. Do przepisów takich nale y ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomo ciami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 ze zm.),
która w art. 93 ust.4 i ust. 5 zawiera regulacje dotycz$ce podejmowanych czynno ci
urz dowych koCcz$cych si wydaniem przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
opinii, w formie postanowienia, o zgodno ci proponowanego podzia u nieruchomo ci z
ustaleniami planu miejscowego. Dlatego te czynno ci takie nie mog$ by obci$ one
op at$ administracyjn$, wprowadzon$ przez Rad Miejsk$ na podstawie art.18 ustawy o
podatkach i op atach lokalnych
Ad. 7,8,9. Ustalenie op aty administracyjnej – za sporz$dzenie kopii dokumentów
oraz za przes anie przesy k$ pocztow$ kopii dokumentów lub danych narusza art. 18
ustawy o podatkach i op atach lokalnych w zwi$zku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c” ustawy o
op acie skarbowej. Zgodnie z zamieszczonym w za $czniku do ustawy wykazem (cz
III,
pkt 5), op at$ skarbow$ w wysoko ci 3 z obj to po wiadczenia zgodno ci duplikatów,
odpisów, wyci$gów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rz$dowej
lub samorz$dowej lub archiwum paCstwowe od ka dej pe nej lub zacz tej stronicy. W
tym stanie rzeczy wprowadzenie przez Rad Miejsk$ op aty administracyjnej za wydanie
kopii dokumentu stanowi istotne naruszenie prawa.
Przyj ta regulacja w istotny sposób narusza równie postanowienia ustawy z 6 wrze nia
2001 roku o dost pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) Ustawa ta
zawiera generalna zasad , i informacje z zakresu zadaC publicznych b d$ udzielane
bezp atnie (art. 7 ust. 2) Wyj$tkiem od tej zasady s$ postanowienia art. 15 ust. 1, zgodnie
z którymi je eli w wyniku udost pnienia informacji publicznej na wniosek, o którym
mowa w art. 10 ust. 1, podmiot zobowi$zany do udost pnienia ma ponie
dodatkowe
koszty zwi$zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost pnienia lub konieczno ci$
przekszta cenia informacji w form wskazan$ we wniosku, podmiot ten mo e pobra od
wnioskodawcy op at w wysoko ci odpowiadaj$cej tym kosztom. Tak wi c wykonanie
kopii dokumentów urz dowych i przes anie ich przesy k$ pocztow$ nie mo e by
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obci$ one op at$ administracyjn$, o której stanowi art. 18 ustawy o podatkach i op atach
lokalnych.
Bior$c powy sze pod uwag Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu stwierdzi o jak w sentencji.
Na niniejsz$ uchwa Radzie Miejskiej w Stroniu "l$skim przys uguje skarga do
Wojewódzkiego S$du Administracyjnego we Wroc awiu ul. "wi tego Miko aja 78/79, za
po rednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w terminie 30
dni od daty dor czenia niniejszej uchwa y.

Przewodnicz$cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
dr Bogdan Cybulski

