
Uchwała nr 35/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 marca 2007 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VI/38/2007 Rady 

Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

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 § 3 uchwały nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności 
dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej odesłania do 
uregulowania w umowie terminów wpłaty podatków pobranych przez inkasentów, 
wobec istotnego naruszenia art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.). 
 
      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
      Uzasadnienie 

Uchwala nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 
2005 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu 2 marca 2007 r. 

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach w § 3 przedmiotowej uchwały 
postanowiła, że „Zasady i tryb poboru podatków, terminy płatności dla inkasentów, 
jak również zasady wypłaty ich wynagrodzenia określają zawarte z inkasentami 
umowy”. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że przyjęta regulacja wskazanego wyżej paragrafu w części 
dotyczącej odesłania do uregulowania w drodze umowy terminów wpłaty podatków 
pobranych przez inkasentów jest sprzeczna z unormowaniem art.47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepis tego artykułu stanowi, że 
terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, 
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna 
nastąpić, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył 
termin późniejszy.  
Z unormowania tego wynika zatem, że: 
1) co do zasady terminem wpłaty podatku pobranego przez inkasenta jest dzień 
następujący po ostatnim dniu terminu ustawowego,  

2) do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego należy ewentualne ustalenie późniejszego terminu wpłaty. 
W świetle tej regulacji pozostawienie określenia terminu wpłaty podatków 

w umowie zawartej z inkasentami jest sprzeczne ze wskazanym przepisem 
Ordynacji podatkowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach przysługuje 
skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


