
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  1/7/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 stycznia 2008 r. 

 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, 

poz.577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. 

nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 

ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142,  

poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,  

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr  116, poz. 1203;  

z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337)  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 3 uchwały nr XV/115/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Ozimku  

w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty  z powodu naruszenia przepisu 

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z 18a i 

19 ust. 1f   ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 20 grudnia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XV/115/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie opłaty od 

posiadania psów oraz zwolnień od opłaty, w treści której ustalono m.in. roczną stawkę od 

posiadania psów i zasady jej ustalania, stosownie do art. 18a w związku z art. 19 ust. 1f 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (§ 1 i 2 uchwały).  

W § 3 uchwały Rada Miejska w Ozimku postanowiła, iż: 

„Podstawą wymiaru opłaty od posiadania psów do czasu wprowadzenia elektronicznej 

ewidencji psów są: 

1. na terenie sołectw – wykazy sporządzone przez sołtysów, 

2. na terenie miasta – wykazy sporządzane przez administratora budynków mieszkalnych.” 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 2 stycznia 2008 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją korespondują przepisy ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych merytorycznie precyzujące (ograniczając) kompetencje rady gminy w 

przedmiocie wprowadzenia opłaty od posiadania psów do określenia wysokości tej opłaty w 

granicach określonych w art. 19 ust. 1f  powołanej ustawy. 
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Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1f ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 

określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek określonych 

ustawie, z tym że stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100 zł rocznie od 

jednego psa. 

Z ustalonego stanu prawnego jednoznacznie wynika, że w ramach przepisów ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych barak możliwość wprowadzania postanowień, 

wykraczających poza ustawowe upoważnienie, w tym do postanowienia jakie zawiera § 3 

przedmiotowej uchwały ustalający, że podstawą wymiaru opłaty od posiadania psów są 

wykazy sporządzane przez sołtysów i administratorów budynków mieszkalnych. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 18a ustawy podstawą do pobrania opłaty od psa jest sam fakt 

posiadania, bez względu na umieszczenie bądź nie w jakimkolwiek wykazie. Po drugie 

przedmiotowa uchwała nakłada na sołtysów i administratorów budynków mieszkalnych 

obowiązek sporządzania wykazów psów. Dla takiego nałożenia obowiązków niezbędnym jest 

jednak ustawowe upoważnienie. Zgodnie bowiem  z art. 7 Konstytucji RP organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Przywołane w podstawie prawnej 

przedmiotowej uchwały przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stanowią 

podstawy prawnej do regulacji zawartej w § 3 uchwały, istotnie je naruszając. 

Kolegium sygnalizuje ponadto, że przywołanie w podstawie prawnej uchwały przepisu art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, w kontekście materii regulowanej przedmiotową uchwalą, nie znajduje 

uzasadnienia.  

 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 


