
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr  1/10/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 stycznia 2008 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 pkt 6 uchwały nr XXI/190/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miasta Opola w sprawie 

podatku od środków transportowych na terenie Miasta Opola naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

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

Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXI/190/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady 

Miasta Opola w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Opola, w której 

zawarto w § 1 pkt 6 zapis literalnie wskazujący na określenie „minimalnej stawki podatku” w 

zakresie objętym przedmiotem regulacji.  

Jak wynika ze złożonych przez Prezydenta Miasta Opola wyjaśnień  (sygn. B.WP. 3110/16/2007 z 

31.12.2007 r.) w trakcie opracowania projektu uchwały w § 1 pkt 6 w prawej części tabeli 

dokonano błędnego zapisu „Minimalna stawka podatku” a powinno być „Stawka podatku”. 

Intencją Rady Miasta Opola było określenie rocznych stawek podatku od środków transportowych, 

a nie minimalnych stawek podatku w tym zakresie. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 2 stycznia 2008 r. przedstawiciel Miasta Opola 

zawiadomionego prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż zaistniały błąd został spowodowany poprzez 

przyjęcie w treści § 1 pkt 6 uchwały struktury analogicznej do brzmienia zał. nr 3 „Stawki 

minimalne podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6” ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych oraz podtrzymując w  pozostałym zakresie złożone uprzednio wyjaśnienia z dnia 

31 grudnia 2007 r.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Zgodnie z 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. W powołanych ramach sytuować należy dyspozycję art. 10 ust. 1 pkt 6 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, której brzmienie jednoznacznie obliguje radę gminy do 

określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych - z tym że 

roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć od przyczepy lub 

naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 

pojazdów: 

a) do 36 ton włącznie - 1.579,33 zł, 

b) powyżej 36 ton - 1.996,71 zł 

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy. 
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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, stąd też identyfikacja przez Radę Miasta Opola w § 1 pkt 6 uchwały 

nr XXI/190/07 z dnia 29 listopada 2007 r. Rady Miasta Opola w sprawie podatku od środków 

transportowych na terenie Miasta Opola zakresu regulacji związanego z określeniem „minimalnej 

stawki podatku” nie może znajdować prawnego uzasadnienia w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 6 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie nakazującej określenie wysokości stawek 

przedmiotowego podatku. 

W świetle złożonych wyjaśnień dotyczących okoliczności wystąpienia nieprawidłowej konstrukcji 

językowej zapisu stanowiącego o „Minimalnej stawce podatku” – błędnie wyrażającego intencję 

Rady Miasta Opola do ustalenia stawki podatku od środków transportowych, Kolegium 

postanowiło stwierdzoną nieprawidłowość sytuować w ramach nieistotnego naruszenia prawa 

wskazując jednocześnie na ustaloną w orzecznictwie sądowo-administracyjnym tezę w myśl której 

podejmowane przez organy samorządowe uchwały muszą zawierać sformułowania jasne, 

wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu 

interpretacyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.06.1995 r., sygn. akt 

SA/Gd 2949/94 – publik. OSS 1996/3/91).   

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieistotnego 

naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że 

uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


