
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr   5/17/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia  10 marca 2005 r.

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

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr

154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273,

poz. 2703) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w s k a z u j e

w uchwale nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie

zmiany uchwały nr XXVII/177/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w

sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wołczyn naruszenie art. 19 pkt 1 lit. a w zw. z

art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

W dniu 10 lutego 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  doręczono uchwałę nr

XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr

XXVII/177/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty

targowej na terenie Miasta i Gminy Wołczyn, w której treści określono wysokość dziennych

stawek opłaty targowej dla:

a) sprzedaży stacjonarnej (w tym z pojazdów) w zależności od powierzchni zajmowanego

stanowiska:

- stanowisko małe (do 7m
2
)

- stanowisko średnie (do 20 m
2
)

- stanowisko duże (do 28 m
2
)

b) sprzedaży donośnej: z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru, do

indywidualnych producentów sprzedających wyroby własnej produkcji.

W zależności od terminu dokonywania sprzedaży „od 1 stycznia do końca lutego każdego roku” lub

„od 1 marca 2005 r. do 31 grudnia każdego roku” zróżnicowano wysokości stawek opłaty.

Wobec braku jednoznacznej klauzuli derogacyjnej sporządzono wyjaśnienia z których wynika, iż

przedmiotowa uchwała nowelizuje jedynie § 1 uchwały nr XXVII/177/2000 Rady Miejskiej w

Wołczynie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wołczyn,

natomiast reszta (pozostałe punkty ww. uchwały) pozostają bez zmian.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 15 ust.  1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłatę

targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jak stanowi ust. 2

powołanej regulacji targowiskami, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel (z

zastrzeżeniem ust. 2a, tj. opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub

częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i

wystaw).

W kontekście powyższego na podstawie normy kompetencyjnej zawartej w art. 19 pkt 1 lit. a cyt.

ustawy rada gminy zobligowana jest do określenia w drodze uchwały zasad ustalania i poboru oraz

terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, która nie może jednak przekroczyć 597,86

zł dziennie. Podnieść w tym miejscu należy, iż zgodnie z zasadą powszechności poboru opłaty



2

targowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien określić w przypadku

różnicowania kategorii przedmiotowych (związanych z wielkością ustalenia stawek opłaty) ich

zakres, który w sposób zupełny odzwierciedlałby stany faktyczne dotyczące sprzedaży na

targowiskach. Od powyższego założenia odbiega struktura określenia wysokości stawki opłaty

targowej przyjęta w brzmieniu określonym § 1 lit. a oraz § 2 lit. a przedmiotowej uchwały

definiująca powierzchnię „stanowiska dużego do 28 m
2
”, a zatem zakreślająca w istocie limit

powierzchni związany z możliwością poboru opłaty, którego przekroczenie (powyżej 28 m
2
)

implikować będzie brakiem możliwości poboru z uwagi na brak określenia adekwatnej stawki.

Niezależnie od powyższego w świetle złożonych wyjaśnień wskazać należy, iż jak wynika z

ukształtowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nie znajdują normatywnego

uzasadnienia zapisy uchwały nr XXVII/177/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia

2000 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wołczyn dotyczące w szczególności

ustalenia stawki opłaty targowej za rezerwację stanowisk na okres co najmniej jednego miesiąca w

wysokości 90% iloczynu dni targowych w miesiącu (poniedziałki, czwartki) oraz opłaty wg

znowelizowanych stawek.

Zdaniem Kolegium wskazując na potrzebę całokształtu nowelizacji uchwały w sprawie

opłaty targowej rozważyć również należy zasadność postanowień dotyczących § 1 pkt 5 i 6

powoływanej uchwały nr XXVII/177/2000.

W tym stanie faktycznym i prawnym akcentując, iż zakres aktu nadzorczego związany jest z

materią uchwały nr XXX/249/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 lutego 2005 r.  Kolegium

stwierdza, iż zgodnie z przepisem art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w

przypadku nieistotnego naruszenia prawa Izba ogranicza się do wskazania, że uchwałę podjęto 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


