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Załącznik nr 11 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY GMINY RABA WYŻNA 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
SKAWA W GMINIE RABA WYŻNA. 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zmianami), biorąc pod uwagę stanowisko Wójta 
Gminy Raba Wyżna zawarte w Wykazie wniesionych 
uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna, 
Rada Gminy Raba Wyżna rozstrzyga co nastĉpuje. 

Uwzglĉdnia siĉ uwagĉ wniesioną dnia 23 maja 
2011r. odnoszącą się do działek nr: 162/28 i 162/29 
położonych w Skawie. 

Uzasadnienie uwzględnionej uwagi: 

W dniu 23 maja 2011r. do Wójta Gminy Raba 
Wyżna wpłynęła uwaga dotycząca działek nr: 162/28 
i 162/29 położonych w Skawie. Właņciciel działek nie 

zgadza się na zapis ograniczający powierzchnię han-
dlową do 200 m², proponując równoczeņnie zwięk-
szenie tej powierzchni do 350m². Wprowadzona 
w tekņcie planu graniczna powierzchnia sprzedaży 
200m² wynikała z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, złożonego do projektu zmiany 
planu pismem znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/10/16890/7605 z dnia 22.07.2010r., 
w którym GDDKiA uzasadniła przyjęcie w/w po-
wierzchni brakiem możliwoņci wykonania zjazdu 
z drogi krajowej, dostosowanego do potrzeb ruchu. 
Po przeanalizowaniu złożonej uwagi i otrzymaniu 
zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie na zwiększenie powierzchni 
sprzedaży do 350m² (pismo znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/11/10467/6293 z dnia 08.06.2011r.) 
uwzględniono uwagę i skorygowano ustalenie zawar-
te w § 7 podrozdziału A ust. 2 pkt 2 tekstu planu, które 
po korekcie ustala usługi komercyjne z wyłączeniem 
obiektów generujących duży ruch takich jak: stacje 
paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 350 m2, ze względu na brak możliwoņci wy-
konania zjazdu z drogi publicznej, dostosowanego do 
potrzeb ruchu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzystof Stachura 

Załącznik nr 12 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie 

uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z tym, że zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XLIV/331/2006 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lute-

go 2006r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 225 poz. 
1535 z dnia 10.05.2006r. z późn. zm.) nie wprowadza 
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Raba Wyżna stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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UCHWAŁA NR VII/78/2011 
RADY GMINY SĈKOWA 
 z dnia 12 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sĉkowa 
w miejscowoņci Ropica Górna 

Na podstawie art., 3 ust. 1, art. 14 ust 5 i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 18 ust. 
2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. 
zm.; art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. Nr 121 
poz.1266 z późn.zm.) Rada Gminy Sĉkowa uchwala 
co nastĉpuje: 

Rozdział 1 
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE 

§ 1.  

1. Stwierdza się zgodnoņć ze „Studium” wymienio-
nym w §2 oraz uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
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Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), z póź. zm. – zwaną da-
lej „planem” – w częņci dotyczącej działki nr 452/1 
położonej w miejscowoņci Ropica Górna. 

2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar okre-
ņlony w Uchwale Nr XXXI/290/2009 Rady Gminy 
Sękowa z dnia 25 wrzeņnia 2009r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sękowa 
w miejscowoņci Ropica Górna 

§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sękowa” zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 
kwietnia 2002 r. 

§ 3.  

1. Plan obejmuje teren działki nr 452/1 w Ropicy Gór-
nej oznaczonej na załączniku graficznym Nr 1 
w skali 1:2000, stanowiącym integralną częņć 
uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”. 

2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego treņć 
niniejszej uchwały oraz rysunku planu. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 

a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na 
kopii zasadniczej w skali 1:2000 

b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej należących do zadań własnych Gminy 

4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym: 

a) granice obszaru objętego planem. 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
wraz z literowymi symbolami identyfikacyjnymi 
tych terenów. 

c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami 
planu. 

5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art.15 ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póź. zm. ) 

§ 4. Ilekroć w treņci uchwały jest mowa o: 

a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Sękowa 

b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymie-
niony w §1 ust.1 

c) „przepisach odrĉbnych” – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy okreņlone 
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych 
ustaw, poza ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami 
wykonawczymi do niej. 

d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozu-
mieć linię na rysunku planu rozdzielającą tereny 
o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
i warunkach zagospodarowania. 

e) „przeznaczeniu podstawowym”‟ należy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które powinno przewa-
żać na terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi, a inny sposób użytkowania okreņlony 

w tekņcie uchwały jako dopuszczalny jest mu 
podporządkowany. 

f) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem 
podstawowym. 

g) „usługach komercyjnych” – należy przez to ro-
zumieć usługi wchodzące w zakres handlu, ga-
stronomii, rzemiosła, produkcji rzemieņlniczej, 
magazynowania i składowania, finansów, po-
radnictwa, obsługi turystyki i podobne, nie sta-
nowiące usług publicznych. 

h) "przedsiĉwziĉciach mogących znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko” – należy przez to rozu-
mieć przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust.2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o ņrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ņro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na ņrodo-
wisko.(Dz.U. Nr 199 poz.1227). 

i) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię na rysunku planu, ograni-
czającą obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków; 

j) „wysokoņci zabudowy” – należy przez to rozu-
mieć wymiar liczony od ņredniego poziomu ist-
niejącego terenu przyległego do ņcian budynku 
do najwyżej położonej krawędzi dachu. 

k) “ņciekach” – należy przez to rozumieć wody zu-
żyte wymienione w art.3 pkt.38 lit.a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Ņrodo-
wiska (Dz. U. Z 2006r. Nr 129 poz.902 z póź. zm.) 

l) “wodach opadowych” – należy przez to rozu-
mieć wody wymienione w art.3 pkt.38 lit.c usta-
wy, o której mowa w §4 lit.k. 

m) “działalnoņci nieuciążliwej” – przez to rozu-
mieć działalnoņć nie wymienioną w §2 i §3 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko (Dz. U. Nr 213 
poz.1397), a ponadto działalnoņć gospodarczą 
nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniają-
cych życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanie-
czyszczeń powietrza, odorów. 

n) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ). 

o) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roņlin-
noņcią oraz wody powierzchniowe w granicach 
działki budowlanej. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Zasady zabezpieczenia wymaganych stan-
dardów jakoņci ņrodowiska 

1. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń wyni-
kających z położenia terenu w Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006r. w sprawie Południowomałoplskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Ma-
łopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006 r. 
poz. 4862). 
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2. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń wyni-

kających z położenia terenu w Obszarze Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” (kod 
PLB 180002), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Ņrodowiska z dnia 5 wrzeņnia 2007 r. (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 179 poz. 1275) zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 z 2004 r. 
poz. 2313). 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/ML obo-
wiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko. Zakaz nie 
dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
jak dla terenu wymienionego w art.113 ust.2 pkt.1 
lit. f ustawy, o której mowa w §4 lit. k (cele miesz-
kaniowo-usługowe). 

5. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów 
manewrowych, składów wyłącznie jako po-
wierzchni utwardzonych. 

6. Zakaz wprowadzania do ņrodowiska nieoczyszczo-
nych ņcieków. 

7. Zakaz składowania wszelkich odpadów. 

§ 6. Zasady kształtowania ładu przestrzennego 

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje 
się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowa-
nie terenu. 

2. Teren objęty planem można przeznaczyć wyłącznie 
na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawo-
wym lub przy zachowaniu warunków ustalonych 
w planie i zgodnie z przepisami odrębnymi - na ce-
le użytkowania dopuszczalnego w proporcjach 
okreņlonych w ust. 3. 

3. W ustaleniach wskazujących przeznaczenie do-
puszczalne oprócz przeznaczenia podstawowego – 
przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić 
więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku lub 
powierzchni działki. 

4. W zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowa-
nie co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie 
czynnej. 

5. Obowiązek kształtowania architektury harmonizu-
jącej z krajobrazem i nawiązującej do architektury 
tradycyjnej. 

6. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki 
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, 
szaroņci, zieleni oraz stonowanej kolorystyki ele-
wacji. 

7. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych segmen-
tów prefabrykowanych z elementami typu: tralki, 
figury geometryczne, ornamenty roņlinne itp., peł-
nych, tynkowanych, blaszanych i z tworzyw 
sztucznych. 

8. Spadek głównych połaci dachowych od 4º do 45º. 

9. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni „otocza-
ków”, ceramiki, kolorowego szkła. 

10. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią 
ogrodowo – dekoracyjną pochodzenia rodzime-
go. 

11. Na terenie działki dopuszcza się umieszczenie 
jednego elementu informacyjnego bez oņwietle-
nia i powierzchni odblaskowych (maszt 
z reklamą, tablica) o powierzchni przeznaczonej 
dla informacji do 2,0 m2. 

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej z możliwoņcią ich roz-
budowy i przebudowy na warunkach zarządzają-
cego sieciami. 

2. Dopuszcza się możliwoņć realizacji nowych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach 
planu, na warunkach zarządzającego sieciami. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ ustala się dosta-
wę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej. 
W przypadku braku możliwoņci podłączenia do tej 
sieci dopuszcza się realizację studni na działce. 

4. W zakresie gospodarki ņciekowej ustala się zakaz 
zrzutu nie oczyszczonych ņcieków do wód i gleby. 
Odprowadzenie ņcieków i wód opadowych do ka-
nalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidual-
nego rozwiązania gospodarki ņciekowej poprzez 
oczyszczenie ņcieków w urządzeniach o sprawno-
ņci 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróż-
nianych. 

5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się ogrzewa-
nie obiektów indywidualne, oparte o noņniki 
energii zapewniające najniższy poziom emisji za-
nieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie 
elektryczne, gazowe, olejem opałowym lub nie-
konwencjonalnymi źródłami ciepła. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną 
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej sie-
cią niskich napięć na warunkach okreņlonych 
przez zarządzającego siecią. 

7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza się 
realizację nowych sieci teletechnicznych oraz 
przebudowy istniejących. 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obo-
wiązek usuwania odpadów stałych poprzez gro-
madzenie ich w przystosowanych pojemnikach 
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowa-
ny wywożonych koncesjonowanym transportem 
asenizacyjnym na zasadach obowiązujących 
w Gminie Sękowa. 

9. W zakresie komunikacji ustala się: 

a) dostęp z istniejącej drogi na warunkach okreņlo-
nych przez zarządcę drogi 

b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla: 
- usług handlu– min. 4 miejsca/100 m2 po-

wierzchni sprzedaży 
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- usług gastronomii – min. 30 miejsc/100 miejsc 
konsumpcyjnych 

- usługi i rzemiosło– min. 3,0 miejsca na 100m2 
powierzchni użytkowej 

 
Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Ustalenia dla terenów przeznaczonych  
pod zainwestowanie 

§ 8. MN/ML– pow. ok. 0,16 ha 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług turystycznych: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obsługa tury-
styki i rekreacji - z zastrzeżeniem § 5 ust. 3; 

3. Obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu; 

4. Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych, 
dobudowanych lub wolnostojących do dwóch 
stanowisk; 

5. Dopuszcza się realizacje elementów małej architek-
tury; 

6. Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć 
2000m³; 

7. Wysokoņć zabudowy nie może przekraczać 9m; 

8. Obowiązek zachowania min. 60% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

9. Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie 
działki zgodnie ze wskaźnikami okreņlonymi w § 7 
ust. 9 lit.b; 

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci objętej planem dla terenów oznaczo-
nych symbolem MN/ML w wysokoņci 30%. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŅCIOWE 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Gminy Sękowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Sękowa 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22992 – Poz. 3382 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sĉkowa dla działki nr 452/1 

w Ropicy Górnej w Gminie Sĉkowa 

Brak treņci 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  
mgr Maria Wyżkiewicz 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sĉkowa  

Wójt Gminy Sękowa oņwiadcza, że w trakcie wy-
łożenia do publicznego wglądu w dniach od 
26 kwietnia 2011r. do 16 maja 2011r. i 14 dni po za-
kończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa 
obejmującej działkę nr 452/1 w Ropicy Górnej 
i przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – nie wpłynęły żadne uwagi, o których 
mowa w art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80 poz.717). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
 
 
 

* 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22993 – Poz. 3382,3383 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Sposób rozstrzygniĉcia sposobu realizacji inwestycji  

w zakresie infrastruktury należących do zadań własnych gminy 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  
mgr Maria Wyżkiewicz 
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UCHWAŁA NR KI-411/290/11 
 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2011 r.  

znak sprawy KI-43-140/38/11 

 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. 
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za 

inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomoņci i leņnego 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 11 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.)  
 

o r z e  k  a   

o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr XI/63/11* Rady 

Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasen-

tów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso 

z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomoņci 

i leņnego - w czĉņci dotyczącej § 3 oraz  § 6 w zakresie 

słów:„ i obowiązuje od 1 maja 2011 roku” uchwały. 

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków 
w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz ustalenia 
stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu  poboru podat-
ków rolnego, od nieruchomoņci i leņnego, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół 
Zamiejscowy w Oņwięcimiu w dniu 1 czerw-
ca 2011 roku.  

W badanej uchwale wyznaczono inkasentów 
uprawnionych do poboru podatków: rolnego, od nieru-
chomoņci i leņnego oraz ustalono wynagrodzenie za 
inkaso i warunki jego wypłaty.  
_________ 
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku 

Nr 321 poz. 2664 

W toku czynnoņci nadzorczych Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej  w Krakowie stwierdziło, że 
niektóre postanowienia zawarte w przedmiotowej  
uchwale  wykraczają poza ustawowe uprawnienia Rady 
Miejskiej.  Mianowicie w § 3 badanej uchwały Rada 
Miejska w Zatorze postanowiła, że „wypłata należnego 
wynagrodzenia prowizyjnego nastąpi po ostatecznym 
rozliczeniu się inkasentów z pobranych kwot nie później 
jednak niż ostatni dzień miesiąca w którym przypada 
pobór podatków”. Przywołane w podstawie prawnej 
uchwały przepisy - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uprawniają Radę 
do zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz 
okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za 
inkaso. Przepisy te nie wyposażają natomiast Rady 
w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań 
w zakresie dotyczącym wypłaty należnego wynagrodze-
nia prowizyjnego. Powyższe zapisy badanej uchwały 
naruszają przepisy art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),  w związku z art. 9 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Na podstawie wyżej 
wymienionych przepisów poprzez okreņlenie uchwałą 
rady gminy inkasentów zostaje pomiędzy gminą a inka-
sentem nawiązany stosunek administracyjno-prawny. 
Z nawiązaniem tego stosunku wiąże się nadanie inka-
sentowi uprawnień (w tym do wynagrodzenia – art. 28 
§ 4 Ordynacji podatkowej). 

W przedmiotowej uchwale nie znajduje również uza-
sadnienia prawnego nadawanie mocy wstecznej wyzna-
czeniu tych inkasentów. W § 6 uchwały Rada Miejska 
w Zatorze okreņliła termin wejņcia w życie uchwały sta-


