
Uchwała nr 57/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 30 maja 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/29/07 
Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno 
 

 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność § 2 od słów: "lub inne osoby fizyczne, którym wójt 
gminy Zagrodno powierzy wykonywanie tych obowiązków na podstawie umowy 
cywilnoprawnej", w uchwale Nr VII/29/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 
2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy 
Zagrodno, wobec naruszenia art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.), 
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 
roku Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 
roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 kwietnia 2007 roku 
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy 9 maja 2007 
roku.  

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Zagrodno w § 2 ustaliła, iż "inkasentami 
podatków o których mowa w § 1 są sołtysi na terenie swojego sołectwa lub inne 
osoby fizyczne, którym wójt gminy Zagrodno powierzy wykonywanie tych 
obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej." Takie wskazanie inkasentów 
w sposób istotny narusza postanowienia art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, art. 6 b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
o podatku leśnym. Zgodnie z przywołanymi przepisami, rada gminy może zarządzić 
pobór podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. Z przepisów tych wynika, iż wyznaczenie inkasentów 
winno nastąpić przez radę gminy w drodze uchwały, a nie w drodze umowy zawartej 
przez inne organy gminy. Uchwała winna w sposób jednoznaczny i precyzyjny 
wskazywać cechy indywidualizujące inkasentów w taki sposób, aby nie było 
wątpliwości, na kogo obowiązek inkasenta został nałożony. Konkretne wskazanie 
osób (podmiotów) w uchwale rady gminy pozwoli na uniknięcie późniejszych 
wątpliwości, kto został wyznaczony inkasentem i na kogo zostały nałożone 
określone obowiązki. Z przyjętej przez Radę Gminy Zagrodno regulacji wynika 
natomiast, że jako potencjalnych inkasentów - oprócz sołtysów - wyznaczone zostały 
także inne osoby fizyczne bez dookreślenia ich cech indywidualnych. Nie wskazano 
również, w których sołectwach inkasentami są sołtysi. 

  
W związku z powyższym należy uznać, iż zarządzenie przez Radę Gminy 

Zagrodno poboru podatków w drodze inkasa i określenie inkasentów bez 
jednoczesnego wskazania ich w sposób niebudzący wątpliwości, narusza 
obowiązujące w tym zakresie przepisy ustaw podatkowych.  
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Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Zagrodno przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sądy 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 


