
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  27/114/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 listopada 2007 r. 
 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, 

poz.577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. 

nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 

ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142,  

poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271,  

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr  116, poz. 1203;  

z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337)  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr X/89/2007 z dnia 24 października 2007 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach  

w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych i zwolnień  

od tego podatku, w części dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych 

dla:  

-   samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

z czterema i więcej osiami jezdnymi z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, 

- ciągnika siodłowego i balastowego z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

         - nie mniejszej niż 31 ton dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych, 

         - nie mniejszej niż 40 ton dla pojazdów o trzech i więcej osiach jezdnych, 

-  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą nie mniejszą niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z innymi systemami 

zawieszenia osi jezdnych, 

z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 2, 4 i 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

 

 

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

 

W dniu 2 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr X/89/2007 z dnia 24 października 2007 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 w sprawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych i zwolnień  

od tego podatku, w treści której określono wysokości stawek podatku dla środków 

transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W § 1 

uchwały  
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Rada Miejska w Krapkowicach określiła m.in. stawki podatku od środków transportowych  

dla :  

- samochodu ciężarowego z czterema i więcej osiami jezdnymi z innymi systemami 

zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 29 ton w wysokości 2.000 zł, 

- równej lub wyższej niż 29 ton w wysokości 2.200 zł, 

- ciągnika siodłowego i balastowego z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

         - nie mniejszej niż 31 ton dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych w wysokości 

1.700 zł, 

         - nie mniejszej niż 40 ton dla pojazdów o trzech i więcej osiach jezdnych w wysokości 

2.200 zł, 

-  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą nie mniejszą niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z innymi systemami 

zawieszenia osi jezdnych w wysokości 1.400 zł. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 

określonych w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją koresponduje przepisy ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych merytorycznie precyzujący (ograniczający) kompetencje 

rady gminy w przedmiocie podatku od środków transportowych do określenia wysokości 

stawek przedmiotowego podatku w granicach określonych w art. 10 ust.1 oraz załącznikach  

nr 1-3 do powołanej ustawy. Zdaniem Kolegium, na podstawie powołanych wyżej przepisów 

rada gminy może wpływać na ustalenie wysokości podatku od środków transportowych 

wyłącznie poprzez posługiwanie się określonymi elementami techniki podatkowej wyraźnie 

wskazanymi w ustawie  i w zakresie dopuszczonym przez ustawę.  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy, stawka minimalna podatku od środków 

transportowych dla samochodu ciężarowego z czterema i więcej osiami jezdnymi z innymi 

systemami zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

niż 29 ton wynosi  2.202,37 zł.  

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy, stawka minimalna podatku od środków 

transportowych dla ciągnika siodłowego i balastowego z innymi systemami zawieszenia osi 

jezdnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

         -  nie mniejszej niż 31 ton dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych wynosi 1.739,92 zł, 

         - nie mniejszej niż 40 ton dla pojazdów o trzech i więcej osiach jezdnych wynosi  

    2.288,44 zł. 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy, stawka minimalna podatku od środków 

transportowych dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z innymi 

systemami zawieszenia osi jezdnych wynosi 1.526,32 zł. 

Określenie przez Radę Miejską w Krapkowicach stawek podatku od środków 

transportowych poniżej minimalnych wysokości narusza przepisy art.10 ust.1 pkt 2, 4 i 6  

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 
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Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 


