
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 24/136/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 grudnia 2008 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; z 2007 r. nr 48, poz. 327; nr 173, poz. 1218) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 

ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek  podatku od środków transportowych, w części 

dotyczącej określenia w § 1 pkt 2 lit. „b” stawek podatku od środków transportowych dla ciągnika 

siodłowego i balastowego przystosowanego do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale „trzy 

osie nie mniej niż 36 ton” z powodu naruszenia przepisów art.10 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz.844 z 

późn. zm.). 

 

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

 

W dniu 1 grudnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na 

terenie Gminy Głogówek stawek  podatku od środków transportowych, w treści której określono 

wysokości stawek podatku dla środków transportowych określonych w art. 8 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych.  

W § 1 pkt 2 lit. „b” uchwały Rada Miejska w Głogówku określiła stawki podatku od środków 

transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton. tj. dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy w przedziale „trzy osie nie mniej niż 36 

ton” w wys. 2.000 zł  dla wszystkich systemów zawieszenia. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 17 grudnia 2008 roku, przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

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 przepis 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 
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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 art. 10 ust.1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zał. nr 2 do ustawy), 

minimalna stawka podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użycia 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 

ton w przedziale „trzy osie” nie może być niższa od kwoty 2.052,96 zł.  

Ustalenie w związku z powyższym przez Radę Miejską w Głogówku stawki podatku od ciągnika 

siodłowego i balastowego przystosowanego do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w przedziale „trzy 

osie powyżej 36 ton” w wysokości 2.000 zł, istotnie narusza przepis art.10 ust.1 pkt  4  ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, co uzasadnia orzeczenie nieważności uchwały w tej części.  

Niezależnie od powyższego Kolegium zwraca uwagę, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 5 i 7, rada 

gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, 

uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok 

produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Rada Miejska w Głogówku  w postanowieniach § 1 pkt 

1a, 2a i 4 uchwały, dokonując podziału pojazdów ze względu na wiek (datę produkcji) oraz wpływu 

na środowisko (posiadające bądź nie katalizatory) nie zróżnicowała stawek podatku ze względu na 

przyjęte kryteria i ustaliła je w jednakowej wysokości. W związku z powyższym dokonany podział 

pojazdów uznać należy za bezprzedmiotowy.  

Ponadto wskazać również należy, iż w podstawie prawnej uchwały zbędnie przywołano art. 12 ust. 

4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bowiem w treści uchwały Rada Miejska nie 

wprowadziła zwolnień przedmiotowych, o których mowa w tym przepisie. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium postanowiło 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 

 


