
Uchwała nr 106/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 28 listopada 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XV/69/07 Rady 
Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie poboru 
podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
  

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

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność § 1 pkt 2 uchwały Nr XV/69/07 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, 
leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso z powodu istotnego naruszenia art. 6b ustawy 
z listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), 
art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 ze zm.). 

§ 2. 
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XV/69/07 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 
2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 31 października 2007 
roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w § 1 pkt 2 uchwaliła, iż: “W przypadku 
niemożności inkasowania podatków j.w. przez sołtysa, na inkaso podatków może 
być zawarta umowa z osobą wskazaną przez radę sołecką wsi lub Ziębic. Do 
zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Ziębic.” 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co 
następuje: 

Z przepisów art. 6b ustawy z listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 
ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 6 ust. 12 oraz art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wynika 
uprawnienie rad gmin do zarządzania poboru podatków i opłat w nich określonych 
w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przewidziane w powyższych przepisach określenie osoby inkasenta 
uprawnionego do poboru podatków i opłat, powinno nastąpić:  
− po pierwsze - przez radę gminy, a nie przez radę sołecką,  
− po drugie - w formie uchwały (por. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym), a nie w formie umowy.  
Inkasenci podatku nie mogą zostać określeni w sposób ogólny. Przy wyznaczeniu 
inkasentów rada gminy powinna uwzględniać przepisy Ordynacji podatkowej 
odnoszące się do inkasentów podatku. Zgodnie z art. 9 Ordynacji podatkowej 
inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie mająca osobowości 
prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 
właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent na podstawie art. 30 § 2 i 3 
Ordynacji podatkowej odpowiada całym swoim majątkiem za podatek pobrany a nie 
wpłacony do organu podatkowego. 
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Określenie inkasenta podatku uchwałą rady gminy powinno spełniać warunki 
pozwalające przypisać inkasentowi odpowiedzialność związaną z poborem podatku 
(opłaty) a w szczególności odpowiedzialność określoną art. 30 § 2 Ordynacji 
podatkowej. 

Zauważyć należy, iż powyższy pogląd znalazł aprobatę w orzecznictwie sądowo 
– administracyjnym (por. wyroki WSA: z 8 listopada 2004 r. sygn. III SA/Wa 
346/04, publ. POP z 2006 r. nr 1, poz. 20), z 19 listopada 2004 r. sygn. III SA/Wa 
182/04) 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Ziębicach 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 doręczenia niniejszej uchwały. 
 
  

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


