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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała Nr 37/76/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 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. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  

w § 1 pkt 4 i 6 Uchwały Nr XXIII/237/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada  

2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych naruszenie 

art. 10 ust. 1 pkt 4 i 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.). 

 

 

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

 

 Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 grudnia 2020 r. doręczono Uchwałę 

Nr XXIII/237/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W podstawie prawnej 

przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

 

W badanej uchwale Rada Miejska w Głubczycach wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych, które wynoszą: 

(…) 

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

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w 

tonach) 
stawka podatku (w złotych) 

  oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy 
nie mniej niż mniej niż pneumatycznym lub zawieszeniem zawieszenia osi 

  uznanym za równoważne jezdnych 
dwie osie 

12 31 1 600 1 850 
31  2 050 2 250 

trzy osie 
12 40 2 050 2 250 

40  2 650 3 050 
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6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w 

tonach) 
stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

jedna oś 
12 25 550 700 
25  700 850 

dwie osie 

12 28 900 1 150 

28 38 1 200 1 450 
38  1 400 1 800 

trzy osie 
12 38 1 300 1 550 
38  1 500 1 900 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień 

ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 

obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego, jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. 

ustawy, ustanawia rada gminy w formie uchwały.   

  

 W § 1 pkt 4 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Głubczycach ustaliła wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w odniesieniu do ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton. W odniesieniu do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, Rada Miejska ustalając stawki podatku od środków transportowych dla tej 

kategorii pojazdów obowiązana jest ustalić kwoty stawek nie niższe od kwot wskazanych w 

Załączniku nr 2 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu nadanym Obwieszczeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek 

minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 26 października 

2020 r. poz. 1002). Ponadto zgodnie z brzmieniem cyt. przepisu stawki podatku są ustalone w 

zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Stosownie do 

treści Załącznika Nr 2 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz powołanego wyżej 

Obwieszczenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dla tej kategorii pojazdów 

ustalone stawki winny odnosić się do środków transportowych wyposażonych w dwie osie lub trzy 

osie i więcej. Z zapisów § 1 pkt 4 badanej uchwały wynika, że określone w nim stawki stosuje się dla 

zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton, jak 

również o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 40 ton, które posiadają trzy osie. Zatem 

określenie stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów wskazanych w § 1 pkt 4 

uchwały nie w pełni uwzględnia dyspozycję ustawową, z uwagi na fakt, iż Rada Miejska w 

Głubczycach nie określiła stawek podatku od środków transportowych dla zespołu pojazdów 

wyposażonych w więcej niż trzy osie, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

 W § 1 pkt 6 badanej uchwały, Rada Miejska w Głubczycach ustaliła wysokości stawek 

podatku od środków transportowych w odniesieniu do przyczepy i naczepy, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z 
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wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego. W odniesieniu do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, organ stanowiący gminy ustalając stawki podatku od środków transportowych dla 

tej kategorii pojazdów obowiązany jest ustalić kwoty stawek nie niższe od kwot wskazanych w 

Załączniku nr 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu nadanym ww. 

Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 

2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących 

w 2021 r. Ponadto zgodnie z brzmieniem cyt. przepisu stawki podatku są ustalone w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Stosownie do 

treści Załącznika Nr 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz powołanego wyżej 

Obwieszczenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dla tej kategorii pojazdów 

ustalone stawki winny odnosić się do środków transportowych wyposażonych w jedną oś, dwie 

osie, trzy osie i więcej. Z zapisów § 1 pkt 6 uchwały wynika, że określone w nim stawki stosuje 

się dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 

ton oraz dla zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 38 ton, które 

posiadają trzy osie. Zatem określenie stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów 

wskazanych w § 1 pkt 6 badanej uchwały nie w pełni uwzględnia dyspozycję ustawową, z 

uwagi na fakt, iż Rada Miejska w Głubczycach nie określiła stawek podatku od środków 

transportowych dla zespołu pojazdów wyposażonych w więcej niż trzy osie, co stanowi 

naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

  

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje, że katalog przedmiotów 

opodatkowania wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter zamknięty. 

Tym samym przedmioty opodatkowania ujęte w uchwale rady gminy stanowiącej akt prawa 

miejscowego powinny być literalnie zgodne z brzmieniem cyt. regulacji prawnej. 

  

 Mając na uwadze charakter uchybienia organu, Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu postanowiło uznać wskazane naruszenia ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych za nieistotne. 

  

 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.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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