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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr  21/56/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 lipca 2020 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXIV/249/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 rok z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 w zw. z art. 20a ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 10 

ust. 1 pkt 4 w zw. z Załącznikiem nr 2 Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w 

art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 czerwca 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XXIV/249/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 rok, w której treści przywołując w podstawie prawnej m. in. art. 18  

ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonano w zakresie regulacji § 1 

uchwały zmiany wysokości stawek w podatku od środków transportowych „W uchwale nr 

LI/371/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia 

na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok (…)” 

postanawiając nadto w zapisach § 4 o wejściu w życie uchwały „z dniem 1 lipca 2020 r”. 

Ponadto w § 1pkt 2 lit. „b” uchwały nr XXIV/249/2020 Rada Miejska w Głogówku 

ograniczyła w części zakres ustalonych wysokości stawek podatku od środków transportowych 

do określonego art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotu opodatkowania   

„ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton” 

dla kategorii „Trzy osie” – winno być zgodnie z cyt. ustawą „Trzy osie i więcej” . 

W złożonych wyjaśnieniach (pismo sygn. Or. 033.11.2020 z dnia 01.07.2020 r.) 

Burmistrz Głogówka w nawiązaniu do powyższej sfery regulacji wskazał w szczególności, iż 

ratio legis podjęcia uchwały nr XXIV/249/2020 stanowiła zmiana stawek podatku od środków 

transportowych – poprzez ich obniżenie. Na tle powyższego stanowiska oraz przywołanej w 

złożonych wyjaśnieniach aprobującej je linii orzeczniczej sądów administracyjnych Burmistrz 

podniósł, co następuje: „(…) Przedmiotowa uchwała zmienia uchwałę rady z 2018 roku i w 

sposób oczywisty wprowadzała niższe stawki w podatku od środków transportowych niż w roku 

poprzedzającym wejście w życie uchwały zmienianej, czyli w roku 2019. Wykluczenie takiego 

legislacyjnego zabiegu co do zasady, oznaczałoby, iż organ stanowiący i wykonawczy 
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pobawiony jest realnej możliwości obniżenia podatku od środków transportowych w sytuacji, 

gdy w bieżącym roku podatkowym nie obowiązuje uchwała podjęta w roku poprzednim tylko 

uchwała podatkowa z lat wcześniejszych na zasadach o których mowa w art. 20a ustawy. 

Przepis ten wskazuje, że w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych 

stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W tym przepisie 

znajduje się zasada automatycznego obowiązywania stawek z roku poprzedniego w przypadku 

nieuchwalenia stawek na dany rok lub zasada "przejścia” z mocy prawa stawek z roku 

poprzedniego na rok podatkowy. Funkcjonowanie tej reguły determinuje datę ostatecznego 

podjęcia uchwały podatkowej. Jego przekroczenie skutkuje konsekwencją w postaci 

nieobowiązywania na terenie gminy nowej uchwały i automatycznego przejścia stawek z roku 

poprzedniego. Przepis ten nie może w związku z tym mieć istotnego wpływu na ocenę 

podejmowanych przez radę działań legislacyjnych. Rada Miejska w Głogówku bezspornie nie 

podjęła uchwały w roku 2019, zatem w roku 2020 obowiązywały stawki podatku przyjęte 

uchwałą rady w roku 2018. Nie jest to jednak tożsame z dopuszczalnością zaaprobowania 

poglądu, iż wówczas jakiekolwiek zabiegi na takiej uchwale w latach następnych są niezgodne 

z prawem”. 

W ocenie Burmistrza Głogówka o legalności podjęcia uchwały nr XXIV/249/2020 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok świadczy 

na tle prawnej analogii, akceptacja przez organy nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych uchwał podjętych w trakcie roku 

podatkowego przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zmniejszających 

wysokość stawek podatku od środków transportowych, które jako przykładowe wzorce 

załączono do wyjaśnień. 

W zakresie dotyczącym przedmiotu regulacji w § 1pkt 2 lit. „b” uchwały nr 

XXIV/249/2020, Burmistrz Głogówka wyjaśnił, iż „(…) organ stanowiący Gminy Głogówek 

nie ograniczył w §1 pkt 2 lit b uchwały zakresu ustalonych wysokości stawek podatku od 

środków transportowych do określonego art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

przedmiotu opodatkowania dla kategorii „Trzy osie” poprzez pominięcie zwrotu „i więcej”, 

albowiem na terenie Gminy Głogówek - organ podatkowy stwierdził, iż nie występuje podatnik, 

który dysponowałby pojazdem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od środków 

transportowych powyżej trzech osi. Zatem owe pominięcie „i więcej” pozostaje kompletnie bez 

jakiegokolwiek wpływu na realizację tejże uchwały podatkowej i jej zgodności z prawem w 

zakresie ewentualnych niedopuszczalnych ograniczeń. Nie nastąpi ewentualne niedopuszczalne 

uszczuplenie dochodów gminy w tym zakresie (…) Z ostrożności procesowej godzi się również 

odnotować, iż takie pominięcie może również wyczerpywać znamiona oczywistej omyłki 

pisarskiej - która podlega przecież sprostowaniu i nie wymaga ingerencji organu nadzoru 

poprzez wyeliminowanie takiego aktu z obrotu prawnego (...)”. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy stawił się, 

podnosząc m. in., co następuje: „(…) jako Gmina nazywani jesteśmy zagłębiem transportowym 

(...) do tej zmiany zainspirowała nas postawa sąsiedzkiej Gminy, która znacząco obniżyła kilka 

stawek, stanowiących w naszym przypadku największą część podstawy opodatkowania. Co 

więcej stworzono korzystne warunki do tego, aby nasi przedsiębiorcy mogli rejestrować swoją 

działalność na ich terenie (...) Sytuacja stała się niecodzienna, dodatkowo okoliczności 

związane z aktualną sytuacją na świecie i w Polsce spowodowały, że w sposób dość pośpieszny 

przystąpiliśmy do prac związanych ze zmniejszeniem podatku od środków transportowych. W 

związku z tym, że jest on jedynym podatkiem, w przypadku którego podatnik ma swobodę 

wyboru organu podatkowego uznaliśmy, że natychmiast trzeba podjąć odpowiednie starania 

(…) zmniejszając te stawki w całej rozciągłości. Czas w jakim były wykonywane prace nad 

uchwałą, specyficzny tryb pracy związany z aktualną sytuacją oraz cała procedura 
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absolutoryjna spowodowały, że sytuacja była nerwowa, a działania pośpieszne, stąd 

niedoskonałości tej uchwały”.  

Na tle ustalonych okoliczności dotyczących nieuchwalenia przez Radę  Miejską w  

Głogówku stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 i korzystania z 

obowiązywania stawek podatkowych ustalonych na mocy art. 20a ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych przedstawiciel wskazał, iż „było to jak najbardziej świadome i zamierzone 

ze strony pana Burmistrza, ponieważ ten podatek jest dla nas niezwykle istotny. Wówczas kiedy 

przystępowaliśmy do prac nad projektem budżetu uznaliśmy, że na pewno tego podatku 

podnosić nie będziemy, właśnie z obawy przed odejściem podatników do innych gmin”. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Uchwałą nr LI/371/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy 

Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Rady Miejskiej w 

Głogówku ustaliła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące wyłącznie, jak 

wynika z przedmiotu powołanej uchwały, na 2019 rok. Tym samym zakres czasowy 

obowiązywania powołanej uchwały zakreśla data 31 grudnia 2019 r. 

Wobec nieuchwalenia przez Radę Miejską w Głogówku w powołanym zakresie stawek podatku 

od środków transportowych na 2020 rok, w rozpatrywanym stanie znalazła zastosowanie 

regulacja art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą: 

 (ust. 1) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d, stosuje się stawki 

obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 (ust. 2) w przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych 

rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok 

podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do 

ustawy. 

Kluczowym zatem w rozpatrywanym stanie jest wskazanie, iż w świetle ustawowej podstawy 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie 

Głogówek na 2020 r. nie znajduje podstawy prawnej przyjęty przez Radę Miejską w  Głogówku 

tryb legislacji polegający na podjęciu w dniu 29 maja 2020 r. uchwały nr XXIV/249/2020 o 

ustalonym przedmiocie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek 

stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok, w której treści (§ 1) literalnie organ 

stanowiący zawarł, iż „W uchwale nr LI/371/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 

października 2018r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: (…)”. 

Odnotować należy, iż z powołanym stanowiskiem Kolegium nie kolidują przywołane w 

treści wyjaśnień Burmistrza Głogówka kazusy aktów prawa miejscowego obniżających 

wysokości stawek podatku w trakcie roku podatkowego, z uwagi na zróżnicowany stan prawny 

uniemożliwiający zastosowanie analogii iuris do rozpatrywanego stanu, bowiem w każdym z 

powołanych przykładów podstawa legislacji organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego nawiązywała do zróżnicowanego, lecz wiążącego prawnie kryterium czasowego 

stawek ustalonych na podstawie obowiązujących uchwał podjętych w sprawie podatku od 

środków transportowych przez te organy. 

Wskazać należy, iż przepis art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych nie wskazuje obligatoryjnie, że czasową normą dla uprawnień rady gminy w zakresie 

ustalenia stawek podatku od środków transportowych jest wyłącznie jeden rok, zatem w 

powołanym zakresie o ustaleniu ram czasowych obowiązywania takiej uchwały (jednoroczna 

lub wieloletnia) rozstrzygać będzie organ uprawniony do jej podjęcia, co w powołanych stanach 

zostało odzwierciedlone stanowiąc istotny wyróżnik od rozpatrywanego stanu prawnego, który 
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dotyczy nowelizacji przez Radę Miejską w Głogówku uchwały po utracie jej mocy 

obowiązującej. W tak zakreślonym stanowisku Kolegium podkreśla, iż poza sporem pozostaje 

zasadniczo ustalona w orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych teza, iż w 

trakcie roku podatkowego rada gminy uprawniona jest do podjęcia uchwały o obniżeniu stawek 

podatku jako rozwiązania korzystnego dla podatnika, natomiast niedopuszczalne jest ich 

podniesienie (np.: uchwała 30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 

dnia 21-02-2011; uchwała 835/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Białymstoku z dnia 02-02-2016; uchwała V/19/2019 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31-01-2019). W tym zakresie organ nadzoru nie 

kwestionując przywołanej w wyjaśnieniach Burmistrza Głogówka linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych sygnalizuje jej jednoznaczne sytuowanie jako pozostające poza zakresem 

podstawy orzeczenia nieważności rozpatrywanej uchwały. 

W odniesieniu do sfery regulacji § 1pkt 2 lit. „b” uchwały nr XXIV/249/2020 Rady 

Miejskiej w Głogówku, w której ograniczono w części zakres ustalonych wysokości stawek 

podatku od środków transportowych do określonego art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych przedmiotu opodatkowania „od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton” dla kategorii „Trzy osie” wskazać należy, iż art. 10  

ust. 1 pkt 4 w zw. z Załącznikiem nr 2 Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w 

art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa 

obowiązek ustalenia przez radę gminy stawek podatku dla wszystkich środków transportowych, 

zatem za wskazaniami organów nadzoru (np. uchwała 0102-475/15 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09-12-2015) przyjąć należy, że w sytuacji, gdy w uchwale 

nie określono stawki podatku dla którejś z kategorii określonej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, to uchwała w tej części została wydana 

z naruszeniem art. 8 cyt. ustawy. Powołanej oceny nie zmienia przywołane przez Burmistrza 

Głogówka ustalenie, iż „nie występuje podatnik, który dysponowałby pojazdem podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych powyżej trzech osi”. 

W tym miejscu Kolegium wskazuje, iż jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot 

postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować 

orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia 

prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy 

przyjąć, iż do rodzajów naruszeń przepisów, skutkujących nieważnością uchwały organów 

jednostek samorządu terytorialnego, zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających 

kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów 

prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz 

przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 

1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok 

WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18). 

W ocenie Kolegium uchwała nr XXIV/249/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 

maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek 

podatku od środków transportowych na 2019 rok została podjęta z istotnym naruszeniem art. 

10 ust. 1 w zw. z art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz art. 10 ust. 1 pkt 4 w zw. z Załącznikiem nr 2 Stawki minimalne podatku dla pojazdów 

określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

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

 

Przewodnicząca  Kolegium 

  dr Klaudia Stelmaszczyk  
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