
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  30/136/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 grudnia 2007 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) oraz 

art. 91 ust.4 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  
  

w s k a z u j e  

 

w § 2 uchwały nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz  

podatku rolnego naruszenie przepisu art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych z powodu nieprecyzyjnego określenia ram zwolnienia od 

podatku od środków transportowych 

 

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

 

W dniu 6 grudnia 2007 r. stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XIV/108/2007 

z dnia 20 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w Kietrzu  w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz  podatku rolnego, w treści której w 

§ 2 uchwały Rada Miejska w Kietrzu postanowiła, iż: 

„Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 

1)  środki transportowe będące własnością gminy, 

2) środki transportowe będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy działających w 

formie jednostek budżetowych, 

3) środki transportowe zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie 

podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i 

stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W odniesieniu do materii zwolnienia 
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od podatku od środków transportowych, z powołaną regulacją koresponduje art. 12 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych określający w ust. 1 ustawowy katalog zwolnień oraz 

formułujący w ust. 4 normę kompetencyjną umożliwiającą wprowadzenie przez radę gminy 

innych zwolnień przedmiotowych niż określone w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących 

pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 cyt. ustawy.  

Zdaniem Kolegium zawarcie zapisu o zwolnieniu z podatku od środków 

transportowych – jak wynika z literalnego brzmienia § 2 pkt 1, 2 i 3 uchwały – wszystkich 

środków transportowych będących „własnością gminy lub w posiadaniu jednostek 

organizacyjnych gminy oraz zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” narusza 

nieistotnie art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albowiem to nieprecyzyjne 

sformułowanie, niewskazujące poszczególnych przedmiotów opodatkowania – środków 

transportowych objętych dyspozycją art. 8 pkt 1, 3, 5 lub 7 ustawy - mogących być objętych 

zwolnieniem - może wpłynąć na błędną wykładnię zapisów uchwały. Kolegium w tym 

miejscu przywołując tezę z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z  

dnia 6 czerwca 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94) stwierdza, iż określone w przepisach 

prawa normy powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, 

uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu 

interpretacyjnego. Kolegium wskazuje również, iż w § 2 pkt 1 i 2 uchwały, Rada Miejska 

uprawniona jedynie do wprowadzania zwolnień przedmiotowych, nie określiła przedmiotu 

zwolnienia poprzez jego cechy (przeznaczenie) a jedynie poprzez właściciela (Gminę Kietrz). 

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. 

  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 

 

 

 
 


