
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych 

 

 W art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
1
 ustawodawca 

zawarł kompetencje rio do nadzoru nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, do 

których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
2
. Uchwały te, jako akty 

prawa miejscowego, określone są w literaturze jako uchwały podatkowe. Należy zwrócić 

uwagę, iż żaden akt prawny nie zawiera definicji podatków i opłat lokalnych – pojęcie to 

występuje w art. 168 Konstytucji RP 
3
. W doktrynie przyjmuje się, iż do podatków i opłat 

lokalnych zalicza się świadczenia, które spełniają dwa kryteria: 

 stanowią dochód budżetu samorządowego, 

 jednostka samorządowa ma wpływ na ich konstrukcję prawną 
4
. 

 Podatki i opłaty zaliczane przez ustawodawcę do kategorii podatków lokalnych 

zostały wyliczone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jednak na liście znajdują się 

inne świadczenia podatkowe, które posiadają cechy podatków lokalnych, lecz uregulowane są 

w innych ustawach m.in. ustawą o podatku rolnym
5
, ustawą o podatku leśnym

6
, ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
7
, ustawą o opłacie skarbowej

8
 itp. Podatki  

i opłaty lokalne charakteryzują się tym, że stanowią dochód budżetu gminy. Przedmiotem 

uchwał podatkowych jest wprowadzenie opłat, ustalenie stawek podatków i opłat, zwolnień 

oraz ulg podatkowych, a także określenie trybu i warunków ich płatności. Uchwały mogą być 

podejmowane wyłącznie przez organy stanowiące. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Opolu bada legalność uchwał związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja 

podatkowa. W wyniku wątpliwości dotyczących określenia właściwego organu nadzoru 

dokonującego oceny legalności uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 1 lutego 2013 r. stanął na 

stanowisku, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które mają analogiczny 

charakter jak podatki i opłaty lokalne badają regionalne izby obrachunkowe. Argumentując 

powołał się na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt  

I SA/Lu 932/12), który stwierdził, że uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości, 

podejmowana na podstawie art. 6m znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega nadzorowi regionalnych izb 

obrachunkowych, a przedmiot uchwały mieści się w  pojęciu „sprawy podatków i opłat 

lokalnych”, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku  
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o regionalnych izbach obrachunkowych. W związku z tym, Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu sprawuje również nadzór nad uchwałami związanymi  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w sprawie: 

 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za odpady komunalne,  

 ustalenia stawki opłaty za odpady komunalne,  

 określenia terminu uiszczenia opłaty za odpady komunalne,  

 inkasa opłaty za opady komunalne.  

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w okresie od września 2013 r. 

do kwietnia 2014 r., zbadało 244 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych (w tym  

67  uchwał w sprawie gospodarki odpadami). 

 Badając uchwały, Kolegium zwracało uwagę na treść podjętego aktu, kompetencje 

organu do podjęcia aktu oraz na dochowanie ustawowego trybu ogłoszenia uchwały  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jej wejścia w życie. 

 

 W 5 uchwałach (2 % ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające prawo, skutkujące 

orzeczeniem ich nieważności w części, poprzez: 

 nadanie uchwale mocy obowiązującej z terminem późniejszym niż termin, w którym 

nałożone zostały na mieszkańców obowiązki wynikające z tej uchwały, co narusza  

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych
9
 – 2 przypadki. 

Kolegium stwierdziło, że w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych ustawodawca określił, że akty normatywne, 

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

ogłoszenia, chyba że akt normatywny określi dłuższy termin. W ocenie Kolegium brak 

jest podstawy prawnej do określenia wejścia w życie uchwały z terminem późniejszym 

niż termin, w którym nałożone zostały na właścicieli obowiązki wynikające z tej uchwały.  

 sytuowanie w uchwale sprzecznych postanowień w zakresie terminów wnoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co jest niezgodne z art. 6l ust. 1 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Kolegium stwierdziło, że charakter norm prawnych zawartych w uchwale identyfikuje ją 

jako akt prawa miejscowego, a zatem powinna zawierać jasne i wyczerpujące 

sformułowania, które nie mogą być sprzeczne i nie pozostawiają tzw. „luzu 

interpretacyjnego”.    

 ustalenie przez organ stanowiący stawki podatku od środków transportowych  

w wysokości wyższej niż maksymalna stawka określona w ustawie, co narusza art. 10 ust. 

1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Kolegium stwierdziło, że stawki podatku od środków transportowych określane przez radę 

w uchwale nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, ani nie mogą być niższe od 

stawek minimalnych ustalonych w ustawie. W świetle art. 10 ust. 1 ustawy  
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z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przyznaje się organowi 

stanowiącemu kompetencje do określania w drodze uchwały wysokości stawek podatku 

od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania, ale w wysokościach 

określonych w ww. ustawie.  

 ustalenie przez organ stanowiący rocznej stawki podatku od nieruchomości od gruntów pod 

jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 

wyższej niż maksymalna stawka określona w ustawie, co narusza art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Kolegium zauważyło, że stawki podatku od nieruchomości określane przez radę  

w uchwale nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, ani nie mogą być niższe od 

stawek minimalnych ustalonych w ustawie. 

 

 W stosunku do 2 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (0,8% ogółu  

uchwał) Kolegium wskazało nieistotne naruszenie prawa. Wskazane nieprawidłowości 

dotyczyły:  

 nieprzedłożenia przez organ stanowiący projektu aktu prawa miejscowego do 

zaopiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej, co narusza art. 5a ustawy z dnia  

14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
10

.  

W ocenie Kolegium organy samorządu terytorialnego kształtując politykę podatkową na 

podstawie i w granicach określonych przepisów art. 5a ust. 1 ustawy o izbach rolniczych 

są zobligowane do przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego, dotyczącego 

rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych właściwej miejscowo izbie rolniczej, 

 określenia przez organ stanowiący postanowienia w brzmieniu „Uchwała wchodzi  

w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego”, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych.  

Kolegium wskazało w przedmiotowej uchwale nieistotne naruszenie prawa, ponieważ 

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

aktów prawnych przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia  

w dzienniku urzędowym, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. Wyjątek od 

powyższego stanowi art. 4 ust. 2 ww. uchwały, który dopuszcza możliwość odmiennego 

sposobu wejścia w życie aktu prawa miejscowego m.in. z dniem ogłoszenia, jeżeli ważny 

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.  

 

 Żadna jednostka samorządu terytorialnego nie wniosła skargi do WSA na podjęte 

przez Kolegium rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał podatkowych. 

 

       Opracowała               Zatwierdziła 

  Magdalena Paroń                                    Magdalena Przybylska
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