
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 Uchwała nr    6/39/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 marca 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 

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; z 2006 r.  nr 249, poz. 1832) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 

23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 

80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, 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  

 

uchwały nr XIV/95/08 z dnia 15 lutego 2008 r. Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie 

określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o 

podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym. 
 

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

 

W dniu 27 lutego 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIV/95/08 z dnia 15 lutego 2008 r. Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie 

określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, w której treści w § 1 zarządzono na terenia Gminy Jemielnica pobór 

podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

Zarządzając pobór podatków w drodze inkasa Rada Gminy postanowiła w § 2 uchwały, że 

„inkasentami podatku są sołtysi poszczególnych miejscowości (ust. 1), a także, że w 

wyjątkowym przypadku inkasentami mogą być inne osoby fizyczne lub prawne, wyznaczone 

przez Wójta (ust. 2).”   

W § 7 postanowiono, że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i innych miejscach publicznych na terenie 

gminy.”  

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy Jemielnica określiła ponadto wysokość 

wynagrodzenia za inkaso, ustalając je w miesięcznej ryczałtowej wysokości  (§ 3) oraz 

ustaliła zasadę corocznej waloryzacji tego wynagrodzenia (§ 4).  

 Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 12 marca 2008 r. przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  
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 W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

 

Rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, 

opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej, 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, art. 6b ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym.  

Uchwała rady gminy zarządzająca pobór podatków w drodze inkasa, określająca inkasentów 

oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso – zdaniem Kolegium - jest aktem prawa 

miejscowego o charakterze wykonawczym. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze 

gminy. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. w 

wyroku z dnia 26 października 2001 roku, sygn. SA/Rz 1622/01, NSA w Rzeszowie który 

stwierdził, iż „mieszkańcy gminy mają prawo wiedzieć, kto jest upoważniony do pobierania 

podatków; uchwała  w istocie jest skierowana do tych wszystkich mieszkańców; nie jest ona 

aktem administracyjnym skierowanym do indywidualnie oznaczonego podmiotu w 

konkretnej sprawie, lecz aktem normatywnym, skierowanym do nieokreślonego z góry kręgu 

osób, bez względu na to, jakiej faktycznie liczby tych osób będzie dotyczyła.”  

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i 

tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta określa (art. 4 ust. 1 i 

2), iż przepisy gminne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.  

W treści § 7 badanej uchwały postanowiono, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 

nie dokonując równocześnie zapisu o jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, co zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych jest obligatoryjne.  

 

W świetle powyższego, przyjmując za Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż „podstawą 

stwierdzenia nieważności są tylko istotne naruszenia prawa (art. 91 ust. 1 i 4 ustawy o 

samorządzie gminnym) dotykające podstawowych, ważnych i zasadniczych postanowień 

uchwały (…) a za takie należy uznać postanowienia błędnie określające sposób ogłoszenia i 

termin wejścia w życie aktu prawa miejscowego”, orzeczenie nieważności z tego tytułu całej 

uchwały XIV/95/08 z dnia 15 lutego 2008 r. Rady Gminy w Jemielnicy w sprawie określenia 

miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości jest w 

pełni zasadne z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych w zw. z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym uznać 

należy za uzasadnione. 

 

Niezależnie od powyższego również postanowienia § 2 ust. 2 badanej uchwały w istotny 

sposób naruszają przepisy prawa art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Zgodnie z cyt. przepisami 

rada gminy powinna określić inkasentów. 

Rada Gminy w Jemielnicy w przedmiotowej uchwale postanowiła natomiast, że w 

wyjątkowych przypadkach inkasentami mogą być inne osoby fizyczne lub prawne, 
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wyznaczone przez Wójta. W ocenie Kolegium Izby, zgodnie z cyt. przepisami oraz 

orzecznictwem sądowym w tym zakresie rada gminy nie może cedować swoich kompetencji 

do wyznaczania inkasentów na Wójta. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie 

objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 
 

 


