Uchwa a nr 76/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z dnia 20 pa#dziernika 2004 roku
w sprawie stwierdzenia niewa&no'ci uchwa y nr XLI/228/04
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 wrze'nia 2004 r. w sprawie zmiany
uchwa y nr VII/61/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie inkasa podatków: rolnego, le'nego i od nieruchomo'ci
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz&dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc.awiu uchwala, co nast/puje:

§ 1.
Stwierdza si niewa no
uchwa y nr XLI/228/04 Rady Miasta i Gminy
Prusice z dnia 22 wrze nia 2004 r. w sprawie zmiany uchwa y nr VII/61/03 Rady
Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków:
rolnego, le nego i od nieruchomo ci, z powodu istotnego naruszenia art. 40 ust. 1 w
zwi1zku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
Uchwa a nr XLI/228/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 wrze nia
2004 r. w sprawie zmiany uchwa y nr VII/61/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z
dnia 27 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, le nego i od
nieruchomo ci, wp yn a do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w dniu
1 pa=dziernika 2004 roku.
Przedmiotow1 uchwa 1 wyznaczono inkasentów podatku rolnego, le nego i od
nieruchomo ci. W § 3 Rada Miasta i Gminy postanowi a, i uchwa a wchodzi w ycie
z dniem podj cia.
W wietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483), =ród ami prawa powszechnie obowi1zuj1cego s1 m.in. na
obszarze dzia ania organów, które je ustanowi y, akty prawa miejscowego (art. 87).
Akty te mog1 ustanowi organy samorz1du terytorialnego, dzia aj1ce na podstawie i
w granicach upowa nieA zawartych w ustawie (art. 94). Warunkiem wej cia w ycie
aktów prawa miejscowego jest ich og oszenie (art. 88 ust. 1). Regulacje powy sze
znalaz y odzwierciedlenie w rozdziale 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz1dzie gminnym zatytu owanym „Akty prawa miejscowego stanowione przez
gmin ”. Aktami prawa miejscowego s1 te akty organów gminy, które:

1. maj1 umocowanie w upowa nieniach ustawowych do ich wydania przez organy
gminy oraz,

2. zawieraj1 normy powszechnie obowi1zuj1ce na obszarze gminy.
Niew1tpliwie nale y stwierdzi , i przedmiotowa uchwa a Rady Miasta i Gminy
znajduje umocowanie w art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz1dzie gminnym oraz w art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze

2
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz w art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa=dziernika 2002 r. o
podatku le nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Charakter norm prawnych
stanowionych na podstawie wy ej wymienionej regulacji ustawy o samorz1dzie
gminnym i ustaw okre laj1cych zobowi1zania podatkowe, sprowadza si do
ustalenia inkasenta i wysoko ci inkasa. W zwi1zku z powy szym bior1c pod uwag
ww. przes anki formalne, jakie musi spe nia akt prawa miejscowego, nale y
stwierdzi , i przedmiotowa uchwa a zawiera normy o charakterze generalnym i
abstrakcyjnym, które s1 adresowane do bli ej nieokre lonego kr gu adresatów
zewn trznych w stosunku do struktur samorz1du terytorialnego, a zatem jest
niew1tpliwie aktem prawa miejscowego, który dla swej wa no ci wymaga
promulgacji w odpowiednim dzienniku urz dowym. Art. 40 ust. 1 ustawy o
samorz1dzie gminnym stanowi, i na podstawie upowa nieA ustawowych gminie
przys uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi1zuj1cych na
obszarze gminy. Natomiast zgodnie z art. 42 ustawy o samorz1dzie gminnym –
zasady i tryb og aszania aktów prawa miejscowego okre la ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.
U. Nr 62, poz. 718). Przedmiotowa ustawa w art. 13 pkt 2 stanowi mi dzy innymi, i
w wojewódzkim dzienniku urz dowym og asza si m.in. akty prawa miejscowego
stanowione przez organ gminy. Z kolei art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy stanowi,
i : akty normatywne, zawieraj1ce przepisy powszechnie obowi1zuj1ce, og aszane w
dziennikach urz dowych wchodz1 w ycie po up ywie czternastu dni od dnia ich
og oszenia, chyba e dany akt normatywny okre li termin d u szy. Rada Miasta i
Gminy podejmuj1c przedmiotow1 uchwa w § 3 okre li a moment wej cia uchwa y
w ycie w sposób niezgodny z obowi1zuj1cymi przepisami. Podkre lenia wymaga
okoliczno , i okre lenie prawid owego momentu wej cia uchwa y w ycie oraz
og oszenie jej w formach przewidzianych przez prawo powszechnie obowi1zuj1ce,
stanowi istotny element zachowania zasady zaufania obywateli do porz1dku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Bior1c pod uwag wywody poczynione powy ej nale a o orzec jak w sentencji.
Na niniejsz1 uchwa Radzie Miasta i Gminy Prusice przys uguje skarga, któr1
wnosi si do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego we Wroc awiu, ul. Iw.
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.

Przewodnicz1cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

