Uchwa a nr 98/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 8 grudnia 2004 roku
w sprawie: stwierdzenia niewa&no'ci cz('ci Uchwa y nr XXIV/202/04
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysoko'ci podatków i op at lokalnych
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. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc.awiu uchwala, co nast/puje:

§ 1.
Stwierdza si niewa no
§ 4 Uchwa y nr XXIV/202/04 Rady Miejskiej w
Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko ci podatków i op at
lokalnych, z powodu istotnego naruszenia art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.), w zwi4zku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
UZASADNIENIE
Uchwa a nr XXIV/202/04 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2004
r. w sprawie ustalenia wysoko ci podatków i op at lokalnych, wp yn a do
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu w dniu 18 listopada 2004 r.
Przedmiotow4 uchwa 4 w § 4 Rada Miejska w Sobótce przyj a nast puj4c4
regulacj :
„stawki op.aty administracyjnej za nast/puj&ce czynno2ci urz/dowe wynosz&:
1) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
od ka4dej pe.nej i zacz/tej strony formatu A4 75,00 z.,
2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
75,00 z.”.
Tak przyj ta regulacja nie wype nia dyspozycji art. 30 ust. 1 w zwi4zku z ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w istotny sposób
narusza art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy o podatkach i op atach lokalnych.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach
lokalnych rada gminy mo e wprowadzi op at administracyjn4 za czynno ci
urz dowe wykonywane przez podleg e jej organy, je eli czynno ci te nie s4 obj te
przepisami o op acie skarbowej, oraz okre li zasady ustalania i poboru oraz
terminy p atno ci i wysoko stawki tej op aty, z tym e nie mo e ona przekroczy
wysoko ci okre lonej w ustawie. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ka dy ma prawo wgl4du do studium lub planu
miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Art. 30 ust. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi
i : za wydane wypisy i wyrysy ze studium lub planu miejscowego pobiera si op at
administracyjn4, w wysoko ci odpowiadaj4cej poniesionym kosztom ich
przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i op atach lokalnych.
Powo any przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z
którego wynika nakaz pobierania op aty administracyjnej, nale y uzna za przepis
szczególny w stosunku do tre ci art. 18 ustawy o podatkach i op atach lokalnych.
Op ata administracyjna z tytu u wydania wypisów i wyrysów ze studium i
miejscowego planu nie jest wi c wiadczeniem fakultatywnym.
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie okre la jednak
stawek tej op aty i zasad jej poboru. Kwestie te powinny by uregulowane w
uchwale rady gminy podj tej na podstawie powo anych przepisów ustawy o
podatkach i op atach lokalnych. Uchwa a takiej tre ci musi by podj ta na terenie
ka dej gminy, gdzie jest sporz4dzone studium lub miejscowy plan. Jest ona
niezb dna do realizacji ustawowego obowi4zku pobierania op aty administracyjnej
za wypisy i wyrysy, a jak wspomniano powy ej jej pobieranie jest obligatoryjne dla
Gminy poniewa ustawodawca pos u y si sformu owaniem „pobiera si ”.
Przedmiotowa regulacja uchwa y w § 4 nie wype nia wi c dyspozycji art. 30
ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez
nieokre lenie stawek op aty administracyjnej w zakresie wydania wypisu i wyrysu
równie ze studium zagospodarowania przestrzennego.
Reasumuj4c nale y stwierdzi , i niepodj cie przez rad gminy tej uchwa y w
zakresie pe nej delegacji ustawowej, co do okre lenia stawek op aty za wydawane
wypisu i wyrysu ze studium zagospodarowania przestrzennego, uniemo liwia pobór
tej op aty, co jest naruszeniem powo anego przepisu ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponadto nale y zauwa y , i zasadnicze znaczenie dla okre lenia tej op aty ma
art. 18 w zwi4zku z art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Górna
granica op aty administracyjnej, ustalanej na podstawie art. 20 ustawy o podatkach
i op atach lokalnych, przez Ministra Finansów Obwieszczeniem z dnia 26
paEdziernika 2004 r. w sprawie wysoko ci górnych stawek kwotowych w podatkach
i op atach lokalnych (M.P. Nr 46, poz. 794), nie mo e przekroczy wysoko ci 199,50
z.
W zwi4zku z powy szym nale y stwierdzi , i miejscowy plan oraz studium ze
swojej istoty s4 aktami normatywnymi zawieraj4cymi wiele stron. Reguluj4 one
przeznaczenie okre lonych nieruchomo ci. Przyj ta regulacja gminy nie zakre li a w
zwi4zku z obowi4zkiem wynikaj4cym z art. 19 pkt. 1 lit. d ustawy o podatkach i
op atach lokalnych górnej granicy pobieranej op aty administracyjnej. Czyli inaczej
stwierdzaj4c, gdy obywatel za 4da wyrysu lub wypisu z ca ego planu lub studium
mo e to zmaterializowa obowi4zek zap aty op aty administracyjnej w kwocie
wielokrotnie przekraczaj4cej górn4 granic op aty administracyjnej okre lonej
norm4 ustawow4.
Bior4c powy sze pod uwag , Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroc awiu orzek o jak w sentencji.
Na niniejsz4 uchwa Radzie Miejskiej w Sobótce przys uguje skarga, któr4
wnosi si do Wojewódzkiego S4du 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 jej dor czenia.

Przewodnicz4cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski

