
UCHWAŁA NR 312/G320/P/15
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. 
a w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz w związku z pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. 
z 2015r. poz.735)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XVII/137/2015 
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko

stwierdza w badanej uchwale nieistotne naruszenie prawa polegające na nieokreśleniu maksymalnej 
dziennej stawki opłaty targowej.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 4 grudnia 2015r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 
XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie 
Miastko, zaś w dniu 17 grudnia 2015r. była ona przedmiotem badania Kolegium tutejszej Izby.

Uchwałą tą Rada Miejska w Miastku postanowiła, między innymi, w § 2 ust. 1 pkt c i d, że: „Ustala się 
dzienne stawki opłaty targowej w wysokości: (…) c) za prowadzenie handlu ze stoisk, tzw. szczęk, wozów 
konnych, przyczep do 12 m2 zajętej powierzchni - 20,00 zł, za każdy kolejny metr powierzchni 5,00 zł, d) 
za prowadzenie handlu z samochodu, do 12 m2 zajętej powierzchni - 30,00 zł, a za każdy kolejny metr 
powierzchni 5,00 zł.”.

Rozpoznając powyższą uchwałę Kolegium tut. Izby stwierdziło, że jest ona obarczona wadą o charakterze 
nieistotnego naruszenia art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a w związku z art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych i w związku z pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r., bowiem Rada Miejska w Miastku nie ustaliła 
w badanej uchwale maksymalnej wysokości opłaty dziennej, jaką można pobrać za zajęcie powierzchni 
targowej.

Zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
Minister Finansów określa w obwieszczeniu maksymalną dzienną stawkę opłaty targowej, która nie może 
przekroczyć w 2016 roku kwoty 758,47 zł.

Zdaniem Kolegium tut. Izby sposób określenia przez radę gminy stawek opłaty targowej musi 
gwarantować, że maksymalna kwota, określona ustawowo, nie zostanie przekroczona. Uzależnienie 
wysokości stawki opłaty dziennej jedynie od metrażu zajętej powierzchni targowej (bez określenia górnego 
limitu tej stawki) wymogu tego nie spełnia.
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W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Rada 
Miejska w Miastku winna wskazać maksymalną stawkę dzienną opłaty, tak by opłata dzienna wyliczona na 
podstawie zajmowanej przez sprzedającego powierzchni nie przekroczyła w skrajnych przypadkach 
maksymalnej opłaty dziennej określonej w ustawie.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium tut. Izby postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za 
pośrednictwem tutejszej Izby.

 

Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku

Luiza Budner - Iwanicka
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