
 

 

U C H W A Ł A NR XVII/1824/2019 

z dnia 16 lipca 2019 r.  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W RZESZOWIE 

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania 

nadzorczego dotyczącego uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/197/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów - działając na podstawie art. 11 ust. 1pkt. 5 i art.12 ust.1 ustawy 

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz 

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506).  

stwierdza nieważność uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/197/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów w całości. 

Uzasadnienie  

 Uchwałą Nr VIII/83/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Rady Gminy Tryńcza wprowadziła zmianę do 

uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 

 Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

stwierdziło, co następuje: 

 Rada Gminy Tryńcza w omawianej uchwale działając na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt.1  

lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zmieniła roczną stawkę opłaty 

z tytułu posiadania dwóch psów. 

Jednocześnie w § 3Rada Gminy postanowiła, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie 

z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminie na podstawie upoważnień 

ustawowych przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy. 

Takie upoważnienie ustawowe do stanowienia aktów prawa miejscowego dają powołane w badanej uchwale 

przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W zakresie zatem stanowienia o opłacie od posiadania 

psów, uchwała w tym przedmiocie ma charakter przepisu prawa miejscowego, powszechnie 

obowiązującego, skierowanego do nie określonego kręgu osób. W myśl art.42 cytowanej ustawy zasady 

i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis art.4 ust. 1 powołanej ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stanowi, że 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 określa termin dłuższy. Nadanie zatem przez 

Radę Gminy Tryńcza przedmiotowej uchwale moc obowiązującą z dniem jej podjęcia, bez postanowień 

dotyczących publikacji tego aktu prawnego narusza powołany przepis art.4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Stosownie bowiem do przywołanego przepisu akty 

normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie najwcześniej po upływie 
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14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Uchwały zatem w przedmiocie ustalenia stawki 

opłaty od posiadania psów, która wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, pozostaje w sprzeczności z cytowanym przepisem ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwaliło jak 

w sentencji. 

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy prawo wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia 

za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

  

 

ZASTĘPCA PREZESA 

 

 

mgr Mirosław Paczocha 
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