
Uchwała Nr 98/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 24 listopada 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/300/10 Rady 
Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień na 2011 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 201 roku Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Stwierdza się nieważność Załącznika nr 2 do uchwały nr XLV/300/10 Rady 

Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień na 2011 rok w zakresie ustalenia 
stawki podatku w odniesieniu do ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów nie mniejszej niż 40 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem innym niż 
pneumatyczne lub równe pneumatycznemu, z powodu istotnego naruszenia art.10 ust.1 
pkt 4 lit "b" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała nr XLV/300/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 21 października 2010 
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
i zwolnień na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół 
w Wałbrzychu 2 listopada 2010 roku. 

W Załączniku nr 2 do tej uchwały organ stanowiący ustalił stawkę podatku od 
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 40 ton 
o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub równe 
pneumatycznemu w kwocie 2.859 zł. Powyższa regulacja została podjęta z istotnym 
naruszeniem art.10 ust.1 pkt 4 lit "b" ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie 
z powyższym przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku 
od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego ciągnika 
siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ponad 36 ton w 2011 r. nie może 
przekroczyć 2.858,47 zł. W odniesieniu do tej kategorii pojazdów organ stanowiący 
przekroczył górną granicę wysokości stawki podatku wynikającą z powyższej regulacji.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Szczytnej przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 
dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 

 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


