
Uchwała Nr 44/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 30 marca 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Leśnej 
nr VI/36/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2008 roku 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
 
 

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.), 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 §1 uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr VI/36/2011 

z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/08 Rady 
Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego, wobec istotnego naruszenia art. 9 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, 
poz. 60 ze zm.)  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Leśnej nr VI/36/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 
września 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Jeleniej 
Górze 8 marca 2011 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność 
z prawem postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje. 

W §1 badanej uchwały Rada Miejska w Leśnej dokonała zmiany treści §1 pkt 2 
uchwały nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2008 roku 
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego poprzez dopisanie 
słów: "do których obowiązków należy rozniesienie nakazów płatniczych". W wyniku 
powyższego §1 pkt 2 zmienionej uchwały otrzymał brzmienie "Określa się 
inkasentów wyżej wymienionych podatków do których obowiązków należy 
rozniesienie nakazów płatniczych.", co w sposób istotny narusza przepisy art. 9 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powołanymi 
przepisami 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. 
Ustawowo określony zakres obowiązków inkasenta wyklucza możliwość jego 
rozszerzania. Stosownie bowiem do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W zakresie 
poboru podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, radzie gminy przyznane 
zostało ustawowe prawo do zarządzenia poboru tych podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

Zasady doręczania decyzji podatkowych oraz pism w postępowaniu 
podatkowym określa ordynacja podatkowa. O sposobie wykonania obowiązków 



 2 

organu podatkowego w tym zakresie decyduje sam organ podatkowy, przy 
zachowaniu zgodności z prawem. 

Niezależnie od powyższego wskazuje się, że zmieniana przez Radę Miejską 
w Leśnej uchwała nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 
2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego była już 
zmieniana uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXVIII/245/09 z dnia 28 maja 
2009 r., co winno być wskazane przy wprowadzaniu kolejnej zmiany. 
 

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

 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Leśnej 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. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


