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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr 5/23/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 lutego 2007 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; z 2006 r.  

nr 249, poz. 1832) 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; 

z 2003 r. 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; 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 ust. 3 i 4 uchwały nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia  2007 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok z powodu 

naruszenia art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz.U.z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez  nałożenie na Straż Miejską w Głucho-

łazach oraz sołtysów obowiązku prowadzenia ewidencji podatników oraz wydawania numer-

ka rejestracyjnego, a także postanowienie o ponoszeniu przez gminę kosztów numerków reje-

stracyjnych.  

 

. 
 

Uzasadnienie 

 

Dnia 31 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę  

nr IV/43/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok. 

W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 14 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych. Przedmiotową uchwałą Rada ustaliła stawkę roczną podatku od posia-

dania psów, określiła zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku, wyzna-

czyła inkasentów podatku. W § 3 ust. 3 uchwały, Rada nałożyła na Straż Miejską w Głucho-

łazach oraz sołtysów obowiązek prowadzenia ewidencji podatników oraz wydawania numer-

ka rejestracyjnego, a  w § 3 ust. 4 uchwały, Rada określiła, że koszty numerków rejestracyj-

nych ponosi gmina. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu ustaliło i zważyło, 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 określo-
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nych w odrębnych ustawach. Podatek od posiadania psów normuje ustawa z  dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która stanowi w art. 14, że rada gminy: ustala wy-

sokość stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może prze-

kraczać 53,69 zł rocznie (pkt 1); określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego 

podatku (pkt 2), może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa 

lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (pkt 3). Pojęcie inkasenta i jego 

obowiązki określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stosownie do tre-

ści art. 9 tej ustawy, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyj-

na niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia 

go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Nakładając na inkasentów oraz  Straż 

Miejską obowiązki zawarte w treści § 3 ust. 3 uchwały, Rada  Miejska w Głuchołazach, prze-

kroczyła upoważnienie zawarte w art. 14 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Po-

wyższy przepis ustawy nie stanowi również podstawy prawnej do stanowienia o ponoszeniu 

przez gminę kosztów numerków rejestracyjnych  (§ 3 ust. 4 uchwały). 

 Ponadto, zapis § 6 uchwały o utracie mocy obowiązującej uchwały nr XII/102/03, w 

świetle obowiązującego prawa, jest bezprzedmiotowy.  

 W tym stanie rzeczy, należało podjąć uchwałę jak w sentencji. 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

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

go Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

   


