
Uchwała nr 88/2004 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 1 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXI/120/04 Rady 
Gminy w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty 

targowej w Malczycach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność § 2 uchwały nr XXI/120/04 Rady Gminy 

w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 
w Malczycach, z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
ze zm.). 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwała nr XXI/120/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 
r. w sprawie ustalenia opłaty targowej w Malczycach, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 19 listopada 2004 r.  

Przedmiotowa uchwała w § 2 przyjęła następującą regulację: „Zarządza się
pobór opłaty targowej w formie inkasa. Inkasentem ustanawia się Zakład 
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach. Wynagrodzenie 
inkasent za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości określonej umową nie 
przekraczającej 40% pobranych opłat”.

Zgodnie z art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi, iż
rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór m.in. opłat targowych w drodze 
inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Jak wynika z 
przedmiotowego przepisu rada gminy musi w uchwale określić inkasenta, oraz 
wysokość wynagrodzenia za pobierane inkaso opłaty targowej. Regulacja przyjęta w 
§ 2 przedmiotowej uchwały wykracza poza ustawową delegację upoważniającą do 
określenia inkasa, poprzez odesłanie do umowy i zakreślenie górnej granicy, której 
w umowie nie można przekroczyć. W związku z tym regulacja przyjęta przez organ 
stanowiący w istotny sposób narusza art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Malczycach przysługuje skarga, którą

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


