
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr    16/80/2008 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lipca 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr XIV/113/08  Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, 

zarządzenia poboru opłaty  targowej w drodze  inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza w części 

dotyczącej brzmienia: 

− § 2 ust. 1 uchwały nieprawidłowe określenie treści regulacji w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty (targowej) w drodze inkasa, co narusza art. 19 pkt 2 ustawy  o podatkach i 

opłatach lokalnych, 

− § 7 uchwały stanowiącego o jej wejściu w życie „w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o 

ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

 

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

 

 W dniu 3 lipca 2008 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XIV/113/08  Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru 

opłaty  targowej w drodze  inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za 

inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza, w której treści zawarto 

m.in. następujące postanowienia: 

− (§ 2 ust. 1) zarządza się pobór opłaty skarbowej 

− (§ 7) uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego 

Jak wynika z złożonych przez Wójta Gminy wyjaśnień (pismo sygn. FN-3119/2/2008 z 

21.07.2008 r.) w przedmiotowej uchwale dotyczącej opłaty targowej nieprawidłowość 

spowodował błąd pisarski - w § 2 pkt 1 słowo „targowej” wpisano mylnie „skarbowej” oraz 

w § 7 zapis „w terminie” winien brzmieć „z terminem”.   

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 23 lipca 2008 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawili się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z 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. W powołanych ramach sytuować należy przywołaną w 



2 

podstawie prawnej uchwały dyspozycję art. 19 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych 

stanowiącą podstawę do regulacji sfery przedmiotu opłaty targowej, w tym zgodnie z 

brzmieniem art. 19 pkt 2 cyt. ustawy możliwości zarządzenia poboru tej opłaty w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

W tym stanie nie znajduje prawnego uzasadnienia w legitymacji przywołanych przez Radę 

Gminy Lubrza przepisów zapis § 2 ust. 1 uchwały zarządzający w drodze  inkasa pobór 

opłaty skarbowej. W świetle złożonych wyjaśnień jednoznacznie wskazujących na 

nieprawidłowe określenie brzmienia regulacji § 2 pkt 1 uchwały nr XIV/113/08  Rady Gminy 

Lubrza podnieść należy, iż ustalonego stanu nie można identyfikować jako „błędu 

pisarskiego”, gdyż przedmiot głosowania (projekt uchwały nr XIV/113/08) poddany Radzie 

Gminy Lubrzy w zakreślonej części był tożsamy z treścią przesłanej organowi nadzoru 

uchwały. Zatem w ustalonym stanie chodzi o błąd w tekście aktu prawnego, którego 

„prostowanie” polega na odpowiedniej zmianie  uchwały we właściwym trybie, a nie „błąd 

pisarski” rozumiany jako różnica między rozstrzygnięciem rady gminy a tekstem uchwały.  

W tym stanie  Kolegium zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych 

wskazuje, iż podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą zawierać 

sformułowania jasne, wyczerpujące oraz uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, 

sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 6.06.1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 1996/3/91).   

W odniesieniu do brzmienia § 7 uchwały określającego, iż uchwała wchodzi w życie „w 

terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” 

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów  

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po 

upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 

dłuższy. 

W tym stanie przyjęcie odmiennego - od powołanej regulacji – terminu wejścia w życie 

przedmiotowej uchwały skracającego o jeden dzień minimalne ustawowe vacatio legis wobec 

braku przesłanek uzasadniających możliwość zastosowania w ustalonym stanie dyspozycji 

art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

implikuje wskazaniem naruszenia  przepisów o treści jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 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 

 

 

 


