
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr    4/13/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 21 lutego 2005 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) 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) 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 XXIV/168/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Gminy Skarbimierz

wprowadzającej zmianę do uchwały nr XXI/153/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z powodu naruszenia art. 4 ust. 1

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

ustawy o samorządzie gminnym.

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

W dniu 4 lutego 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

nr XXIV/168/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Gminy Skarbimierz wprowadzającej zmianę do

uchwały nr XXI/153/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych, w której treści na podstawie legitymacji art. 18 ust. 2 pkt 8 i

art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

określono wysokość stawek podatku od środków transportowych stanowiąc jednocześnie w § 3

przedmiotowej uchwały o jej wstecznej mocy obowiązującej (uchwała wchodzi w życie w terminie

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2005 r.).

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych

gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze

gminy. Akty prawa miejscowego, jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, ustanawia rada gminy w

formie uchwały. W powyższym zakresie, jak wynika z linii orzeczniczej Naczelnego Sądu

Administracyjnego (wyrok NSA z 11 kwietnia 1991 r. sygn. akt SA/Po 61/91), należy sytuować

przedmiotową uchwałę, w której ramach – art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym –

zawierają się „wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące podatków i opłat, w tym również sposobu ich

poboru i wyznaczenia inkasentów”. Zatem jako akt stanowiący adresowany do wszystkich osób

fizycznych na których ciąży obowiązek podatkowy w ww. zakresie jest ona aktem prawa

miejscowego, o którym mowa w art. 87 ust. 2  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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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.

Wyjątek od powyższej zasady formułuje ust. 2 powołanego art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który statuuje możliwość odmiennego

sposobu wejścia w życie aktu prawa miejscowego - z dniem ogłoszenia - jeżeli ważny interes

państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Powyższa regulacja wyraża

zasadę nieretroakcji przepisów gminnych. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu "istnieje w

tradycji prawnej przekonywująco argumentowana zasada głosząca, że norma prawa nie powinna

działać wstecz (lex retro non agit). Oznacza to, że nowa norma prawna nie ma mocy obowiązującej

(nie wywołuje skutków prawnych) w stosunku do zdarzeń, które powstały przed jej ogłoszeniem"

(H. Rot, Zasady tworzenia prawa miejscowego). W świetle powyższego - mając na uwadze

jednolitą linię orzeczniczą NSA, w myśl której nadanie uchwale organu gminy mocy wstecznej w

stosunku do daty jej ogłoszenia jest naruszeniem  postanowień art. 42 ustawy o samorządzie

gminnym - należy stwierdzić, iż zapisy uchwały nadające im wsteczną moc obowiązującą naruszają

powołane wyżej dyspozycje art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych.

W tym miejscu odnotować należy, iż zgodnie z odesłaniem zawartym w normie art. 42

ustawy o samorządzie gminnym tryb wejścia w życie przedmiotowej uchwały winien nastąpić

zgodnie z dyspozycją art. art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych, w myśl której  akty normatywne  zawierające przepisy powszechnie

obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia

ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

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


