
Uchwała nr 118/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 grudnia 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/6/06 Rady Gminy 
Kostomłoty z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych 

na rok 2007  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 § 6 uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Kostomłoty 

z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007, 
z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt. 1 lit. e w związku z ar. 20 ust. 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UZASADNIENIE 

Uchwała nr II/6/06 Rady Gminy Kostomłoty w sprawie podatków i opłat 
lokalnych na rok 2007, wpłynęła do organu nadzoru w dniu 1 grudnia 2006 r.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że przedmiotową 
uchwałą Rada Gminy ustaliła § 6 w następującym brzmieniu:  
„ Wprowadza się na terenie gminy Kostomłoty opłatę administracyjną za czynności 
urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej: 
1. Opłata administracyjna za wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kostomłoty od 1 działki wynosi 70,00 z, od wyrysuj z planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty – format A-4 wynosi 35,00 zł. 
2. Opłatę uiszcza się w dniu dokonania czynności, w kasie Urzędu Gminy.”  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje: 
W świetle regulacji art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 
może wprowadzić opłatę administracyjną jedynie za czynności urzędowe 
wykonywane przez podległe jej organy i tylko wtedy, jeżeli czynności te nie są objęte 
przepisami ustawy o opłacie skarbowej. Do podjęcia przedmiotowej uchwały 
upoważnia art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), który stanowi: 
1. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania 
z nich wypisów i wyrysów. 

2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości 
odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami 
o podatkach i opłatach lokalnych. 
Rada Gminy podejmując tę regulację wprowadziła opłatę za wydany wyrys 

i wypis z planu i studium od jednej działki. Taka regulacja nie wypełnia dyspozycji 
art. 19 pkt 1 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ ustalona 
opłata administracyjna nie może przekroczyć kwoty 206,34 zł zgodnie 
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M.P. Nr 75, poz. 758) wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. Brak zakreślenia górnej granicy wynoszącej 206,34 zł, 
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pobieranej opłaty administracyjnej zdaniem organu nadzoru w istotny sposób 
narusza art. 19 pkt 1 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy również 
zauważyć, iż opłata administracyjna w tym przypadku powinna odpowiadać 
poniesionym kosztom przygotowania wyrysu i wypisu z zachowaniem kwoty 
maksymalnej ustawowo ograniczonej.  

Równocześnie wskazuje się, że z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie 
ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), która 
znosi opłatę administracyjną. W związku z czym regulacje rad gmin w zakresie 
opłaty administracyjnej staną się bezprzedmiotowe. 
 

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Kostomłoty 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.  
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 
 
 
 
 
 
 
 


