
Uchwała Nr 71/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 3 sierpnia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Gminy 
Lubomierz nr XXXI/170/05 z 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia 

opłaty targowej 
 

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 punktu 4 w § 1 uchwały Rady Miejskiej Gminy 

Lubomierz nr XXXI/170/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia 
opłaty targowej, wobec istotnego naruszenia przepisów art.15 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.).  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXXI/170/05 z dnia 30 czerwca 

2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 15 lipca 2005 roku, za 
pośrednictwem Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając
przedmiotową uchwałę stwierdziło, że Rada Miejska Gminy Lubomierz w punkcie 4 
§ 1 przedmiotowej uchwały wprowadziła opłatę targową “za rezerwację powierzchni 
pod stoisko handlowe – 10 zł miesięcznie”. 

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach. Oznacza to, że zdarzeniem prawnym, z którym ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych wiąże obowiązek uiszczania opłaty targowej, jest 
dokonywanie sprzedaży, a przynajmniej wyjście z ofertą sprzedaży, polegającą na 
wystawieniu towaru z oznaczeniem jego ceny. Wprowadzenie przez Radę Miejską
Gminy Lubomierz, z powołaniem się na przepisy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, niezależnej od dziennej opłaty targowej należności za rezerwację
powierzchni pod stoisko handlowe rażąco narusza przepisy powołanego art. 15 ust. 
1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (por. wyrok NSA z 27 lipca 1994 r. 
SA/Łd 1244/94 opubl. ONSA 1995/3/116).  

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone 
przez prowadzącego targowisko. Powołany przepis wyraźnie odsyła do przepisów 
odrębnych i podkreśla, że opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 
wynikających z przepisów odrębnych. Tym samym należności takie, w tym 
miesięczna opłata za rezerwację powierzchni pod stoisko handlowe, nie mogą być
ustalane na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
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Ustalenie opłaty za rezerwację powierzchni pod stoisko handlowe przez Radę
Miejską Gminy Lubomierz oznacza przekroczenie uprawnień wynikających 
z przepisów tej ustawy.  

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz przysługuje skarga 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 jej doręczenia. 

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


