
Uchwała nr 65/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 lipca 2005 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/275/2005 Rady Miasta 
i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

administracyjnej za sporządzenie testamentu allograficznego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały nr XXVIII/275/2005 Rady Miasta i Gminy 

Wiązów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 
za sporządzenie testamentu allograficznego, z powodu istotnego naruszenia art. 18 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwała nr XXVIII/275/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 czerwca 
2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testa-
mentu allograficznego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 8 
lipca2005 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Gminy w § 1 przedmiotowej uchwały wprowadziła
„opłatę administracyjną za sporządzenie testamentu allograficznego w trybie art. 951 
Kodeksu Cywilnego w wysokości 28 zł w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiązów 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów lub Sekretarza” (pkt 1) oraz opłatę
podwyższoną o 50% w przypadku wykonania wyżej wymienionej czynności 
w miejscu zamieszkania testatora (pkt 2). 

Przyjęta regulacja w rażący sposób narusza postanowienia art. 18 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, z którego wynika, iż rada gminy może wprowadzić
opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, 
wójta (burmistrza), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. 
Czynnościami objętymi przepisami o opłacie skarbowej, zgodnie z cytowanym art. 
18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są czynności urzędowe, dla których w 
przepisach ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) przewidziana została opłata skarbowa, a także
czynności, które z mocy wyraźnego postanowienia tej ustawy, zostały z opłaty 
skarbowej wyłączone lub zwolnione. Ustawa o opłacie skarbowej ustala — w formie 
załącznika — szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz 
zwolnień. W części II pkt 6 tego załącznika określona jest opłata skarbowa w kwocie 
15 zł „od protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy sporządzonego przez 
osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego”, tj. za testament. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Wiązów przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 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 
 


