
Uchwała Nr 107/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 24 listopada 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza 
nr XLIV/285/10 z 21 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty 

targowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 (t.j. 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 ust. 1 uchwały nr XLIV/285/10 z 21 października 
2010 roku Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie stawek opłaty targowej z powodu 
istotnego naruszenia art. 19 pkt 1 lit a w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 
95, poz. 613 ze zm.). 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIV/285/10 z 21 października 2010 
roku w sprawie stawek opłaty targowej wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 2 listopada 2010 roku. Jako podstawę prawną 
podjęcia przedmiotowej uchwały podano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol).  

W §1 ust. 1 badanej uchwały Rada Miejska Wąsosza ustaliła "opłatę targową 
dzienną od zajmowanej powierzchni za 1 m2 powierzchni handlowej 5.00 zł." 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co 
następuje: 

Treść §1 ust. 1 badanej uchwały w sposób istotny narusza art. 19 pkt 1 lit. a 
w związku z art. 20 ust. 1 upol. Powołane przepisy stanowią, że ustalana przez radę 
gminy stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie. Sposób 
określenia przez radę stawek opłaty musi więc gwarantować, że powyższa kwota nie 
zostanie przekroczona. Uzależnienie wysokości stawki dziennej jedynie od metrażu 
zajętej powierzchni handlowej (bez określenia górnego limitu tej stawki) nie spełnia 
wymagań określonych w powołanych przepisach upol. 

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Wąsosza 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 daty doręczenia niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 

 


