
Uchwała nr 109/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 grudnia 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr X/50/07 Rady 
Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wysokości opłaty 

targowej  

 

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 części § 2 od słów „a w przypadku nie dokonywania 
wpłaty w kasie pobór opłaty odbywać się będzie w drodze inkasa poprzez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy bez wynagrodzenia za inkaso”, uchwały 
nr X/50/07 Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie 
wysokości opłaty targowej, z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zm.).  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UZASADNIENIE 

Uchwała nr X/50/07 Rady Gminy Cieszków z dnia 27 listopada 2007 roku 
w sprawie wysokości opłaty targowej, wpłynęła do Regionalnej izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 30 listopada 2007 r.  

Przedmiotową uchwałą organ stanowiący ustanowił w § 2, następującą 
regulację w zakresie wyznaczenia inkasentów: 

„ § 2 Zobowiązać osoby handlujące do wnoszenia opłat w kasie Banku 
Spółdzielczego w Miliczu Oddział Cieszków a w przypadku nie dokonywania wpłat 
w kasie pobór opłat odbywać się będzie w drodze inkasa przez upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy bez wynagrodzenia za inkaso ”. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, zważyło co następuje. 
Zgodnie z art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, 
w drodze uchwały może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić 
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Na wstępie należy podnieść, iż rada gminy może zarządzić pobór podatku od 
nieruchomości, podatku od posiadania psów (od 1 stycznia 2008 r. opłaty od 
posiadania psów), opłat lokalnych: targowej, miejscowej i uzdrowiskowej, a także 
podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso - o czym stanowią przepisy 
art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 oraz 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.), art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 2002, poz. 1682 ze zm.). Realizacja powyższych uprawnień 
powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w formie uchwał, wskazujących 
cechy indywidualizujące inkasentów, w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziły 
wątpliwości, na kogo obowiązek ten został nałożony, oraz poprzez określenie 
wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
Postanowienia zawarte w § 1 ust. 3 uchwały, wyznaczające jako inkasenta bliżej 
nieznanego pracownika Urzędu Gminy, jest sprzeczne z przepisem art. 19 pkt 2 
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ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w art. 19 pkt 2 wspomnianej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały może zarządzić 
pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso. W przypadku gdy inkasentem jest osoba fizyczna, Rada 
winna jednoznacznie wskazać inkasenta w taki sposób, aby nie było żadnych 
wątpliwości co do jego osoby, by nie budziło wątpliwości, na kogo obowiązek 
inkasenta został nałożony. W przypadku osób fizycznych można określić inkasenta 
z imienia i nazwiska, a w przypadku gdy inkasentem jest osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należy wskazać ich 
nazwy. Ponadto należy zauważyć, iż skoro rada gminy podejmuje decyzję 
o wyznaczeniu inkasenta, to również jest zobligowana do określenia wynagrodzenia 
za inkaso. Również i w tym zakresie uchwała narusza prawo w sposób istotny.  

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Cieszków 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 jej doręczenia.  

 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


