
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 Uchwała nr 24/142/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 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)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  

 

§ 2 uchwały nr XXXII/169/08 Rady Gminy w Izbicku z  dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie usta-

lenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009 z powodu naruszenia art. 19 pkt.1 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 

ze zmianami). 

 

.  

 

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

 

W dniu 5 grudnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXII/169/08 Rady Gminy w Izbicku z  dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysoko-

ści stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009. W § 2  uchwały postanowiono: 

„§ 2. Osoby fizyczne posiadające psy uiszczają opłatę bez wezwania inkasentom tej opłaty  

lub w kasie urzędu gminy do 15 maja roku podatkowego, a osoby które weszły w posiadanie psa  

w drugim półroczu uiszczają opłatę w terminie 14 dni od jego nabycia w wysokości połowy stawki 

ustalonej w § 1”.  

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia 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 koresponduje dyspozycja art. 18a ust. 1 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dająca radzie gminy kompetencje do wprowadzenia opłaty 

od posiadania psów. Na mocy przepisu art. 19 pkt 1 powołanej ustawy, rada gminy, w drodze 

uchwały,  określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty za 

posiadanie psa. 

 Rada Gminy w Izbicku określając, w § 2 uchwały nr XXXII/169/08 z  dnia 24 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009, termin uisz-

czenia opłaty do 15 maja dla posiadaczy psów i terminu 14 dni od nabycia dla osób, które wejdą 

w posiadanie psa w drugim półroczu, nie ustaliła terminu uiszczenia opłaty dla osób, które wejdą  

w posiadanie psa w okresie od 16 maja do 30 czerwca. 
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   W tym stanie faktycznym i prawnym, nieokreślenie terminu uiszczenia opłaty dla wszyst-

kich podatników stanowi naruszenie przepisu art. 19 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych, 

które to naruszenie Kolegium uznało za nieistotne.  

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

istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskaza-

nia, 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 Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia. 

 
         

 

Przewodniczący Kolegium 


