
Uchwała Nr 90/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 3 grudnia 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/227/08 Rady 
Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad 

poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 
wysokości 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 § 2 ust.1 uchwały Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej 
w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, 
terminów płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, wobec istotnego naruszenia art. 19 pkt 2) ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 ze zm.). 
 
      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

      UZASADNIENIE 
Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 21 listopada 2008 

roku w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości 
stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13 listopada 2008 r. 

Rada Miejska w Wołowie w § 2 ust.1 przedmiotowej uchwały postanowiła, że 
„Należności z tytułu opłaty targowej pobiera za pokwitowaniem upoważniony 
pracownik Urzędu Miasta i Gminy, z zastrzeżeniem ust.2”. W ust.2 natomiast 
wyznaczono na terenie targowiska w Lubiążu do pobrania opłaty targowej jako 
inkasenta Klub Sportowy „Odra” w Lubiążu. Podstawę prawną do przyjętej regulacji 
w powyższym zakresie stanowi art. 19 pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treścią rada gminy może zarządzić 
pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. Wprawdzie w § 2 ust.1 „upoważnionego pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy” nie nazwano inkasentem, to na gruncie obowiązującego 
prawa tylko inkasent lub płatnik mogą pośredniczyć w zapłacie przez podatnika 
podatku na rzecz właściwego organu podatkowego. Wynika to z odpowiednich 
regulacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 58 poz.60 ze zm.), a zwłaszcza przepisów art. 8 i 9 oraz 60. W świetle regulacji 
art. 60 ust.1 ustawy zapłata podatku następuje poprzez jego wpłatę w kasie organu 
podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej albo poprzez jego pobranie przez 
płatnika lub inkasenta. W przypadku opłaty targowej do jej poboru na targowisku, 
zgodnie z regulacją art. 19 pkt 2), może być wykorzystany wyłącznie inkasent. Art. 9 
Ordynacji podatkowej stanowi natomiast, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu. 

Rada Miejska zarządzając pobór opłaty targowej w drodze inkasa powinna – 
zgodnie z dyspozycją art. 19 pkt 2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 
określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Warunek ten został 
spełniony tylko w przypadku wyznaczenia jako inkasenta Klubu Sportowego „Odra”, 
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natomiast w drugim przypadku organ stanowiący swoje kompetencje scedował na 
podmiot udzielający upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy do 
pobierania opłaty targowej. Właściwym do wyznaczenia inkasentów stał się zatem 
ten podmiot, a więc inny niż organ wskazany w powyższym przepisie. W praktyce 
będzie to Burmistrz i w gruncie rzeczy to on, a nie organ stanowiący wyznaczy 
inkasentów. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Wołowie 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. 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


