
Uchwała nr 230/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 grudnia 2005 roku  
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubawce 
nr XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych 

stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka 
 

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 pkt 3 w § 2 uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr 

XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie gminy Lubawka, z powodu istotnego naruszenia art.19 
pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 ze zm.). 

 
§ 2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

UZASADNIENIE 
 Uchwała nr XII/259/05 Rady Miejskiej w Lubawce z 30 listopada 2005 r. w 
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka, 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej 
Górze 12 grudnia 2005 roku.  
 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Rada 
Miejska w Lubawce w § 2 pkt 3 przedmiotowej uchwały przyjęła następującą
regulację:
“Opłata targowa płatna jest na żądanie upoważnionego przez Burmistrza Miasta 
Lubawka inkasenta, który obowiązany jest do wydania pokwitowania za pobraną
dzienną opłatę targową”.  
 Przyjęta regulacja jest sprzeczna z postanowieniami art.19 pkt 2 ustawy z 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl których zarządzenie 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Wyznaczenie 
inkasentów przez radę gminy w drodze uchwały musi być zatem precyzyjne i 
jednoznaczne.  
 Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Rada Miejska w Lubawce nie 
wypełniła ustawowego upoważnienia i nie dokonała wyznaczenia inkasentów lecz 
przekazała swoje kompetencje organowi wykonawczemu. Rozwiązanie takie jest 
sprzeczne z wolą ustawodawcy wyrażoną we wskazanych przepisach ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, które nie przewidują możliwości przekazania 
uprawnień przyznanych organowi stanowiącemu na rzecz organu wykonawczego.  
 Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Lubawce 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 


