
 

 

UCHWAŁA Nr III/280/2020 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w Rzeszowie 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania 

nadzorczego w sprawie uchwały Nr X.103.2019 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 20 grudnia 

2019r. „w sprawie zmiany uchwały Nr XV.117.2016 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 

14 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso”, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 18 „a” ust.3 ustawy z dnia 7 października 

1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), w związku 

z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.),  

stwierdza nieważność badanej uchwały w części 

dotyczącej § 1 badanej uchwały, dotyczącego § 4 uchwały zmienianej, w części dotyczącej słów 

„i wpłacenia ich w terminie”,  z powodu istotnego naruszenia art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w związku 

z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze 

zm.) 

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

W dniu 14 czerwca 2016 roku Rada Gminy w Majdanie Królewskim podjęła uchwałę Nr XV.117.2016 

„w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso”. Badana uchwała wpłynęła do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 23 grudnia 2019 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru, uchwałą 

Nr I/24/2020, z dnia 3 stycznia 2020 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie postanowień 

przedmiotowej uchwały ustalając następujący stan faktyczny: 

  

Rada Gminy w Majdanie Królewskim powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiła o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów i określiła wysokość wynagrodzenia za 

inkaso. W § 1 badanej uchwały, postanowiła natomiast, o zmianie postanowień § 4 uchwały zmienianej 

w ten sposób, że „za pobranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpłacenie ich w terminie, 

inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% pobranych kwot opłat wraz z odsetkami”. 

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje: 
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Zgodnie art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze 

uchwały może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 

wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Przepis ten nie uprawnia rady gminy 

do stanowienia dodatkowych uregulowań w przedmiocie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i warunkowania wypłaty inkasentom wynagrodzenia z tytułu inkasa od uprzedniego terminowego wpłacania 

przez nich pobranych opłat. 

Obowiązki inkasentów w zakresie m.in. przekazywania pobranych opłat organowi podatkowemu 

wynikają wprost z mocy prawa, tj. postanowień art. 9 i 47 § 4a  ustawy Ordynacja podatkowa, a zasady 

odpowiedzialności za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie tych obowiązków przez inkasentów 

oraz zasady postępowania organu podatkowego, ustalają przepisy art. 30 § 2, 3 i 4 powołanej ustawy. 

W myśl art. 9 ww. ustawy, inkasent zobowiązany jest do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 

właściwym terminie organowi podatkowemu. Zgodnie zaś z art. 47 § 4a ustawy, terminem płatności dla 

inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, 

wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego 

wyznaczył termin późniejszy. 

Wskazane powyżej przepisy uprawniają radę gminy wyłącznie do zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso tych opłat. Wszelkie regulacje wykraczające poza zakres kompetencji 

określony powyższymi przepisami stanowią naruszenie art. 6l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

porządku w gminach w związku z art. 47 § 4a ustawy ordynacja podatkowa. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz to, że w wyznaczonym terminie nie usunięto stwierdzonej 

nieprawidłowości Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło jak w sentencji niniejszej 

uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie 

Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za 

pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

 

PREZES 

 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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