
Uchwała	nr	105/2015
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	16	grudnia	2015	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Gminy	Wińsko	nr	XV/123/2015	
z	dnia	27	listopada	2015	r.	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	podatku	od	środków

transportowych	i	zwolnień	w	tym	podatku

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	r.	o	regionalnych	izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1113,	z	późn.	zm.)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca
1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2015	 r.	 poz.	 1515),	 Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obra-
chunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

§	 1	 pkt	 2,	 4	 i	 6	 uchwały	 Rady	 Gminy	 Wińsko	 nr	 XV/123/2015	 z	 dnia	 27	 listopada	 2015	 r.
w	 sprawie	 określenia	 wysokości	 stawek	 podatku	 od	 środków	 transportowych	 i	 zwolnień	 w	 tym
podatku	—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	10	ust.	1	pkt	2,	4	i	6	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.
o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych	 (Dz.U.	 z	 2014	 r.	 poz.	 849,	 z	 późn.	 zm.)	w	 związku	 z	 obwiesz-
czeniem	Ministra	Finansów	z	dnia	7	października	2015	 r.	w	 sprawie	 stawek	podatku	od	 środków
transportowych	obowiązujących	w	2016	r.	(M.P.	poz.	1029).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Gminy	Wińsko	nr	XV/123/2015	z	dnia	27	listopada	2015	r.	w	sprawie	określe-
nia	wysokości	stawek	podatku	od	środków	transportowych	i	zwolnień	w	tym	podatku	wpłynęła	do
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	7	grudnia	2015	roku.

Rada	 Gminy	 w	 badanej	 uchwale,	 podjętej	 na	 podstawie	 art.	 10	 ust.	 1	 i	 2	 ustawy	 z	 dnia
12	 stycznia	 1991	 r.	 o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych	 (Dz.U.	 z	 2014	 r.	 poz.	 849,	 z	 późn.	 zm.),
określiła	 stawki	 podatku	 od	 środków	 transportowych	 obowiązujące	 od	 dnia	 1	 stycznia	 2016	 r.	 na
terenie	Gminy	Wińsko.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu,	 oceniając	 zgodność	 z	 prawem
przedmiotowej	uchwały,	ustaliło,	co	następuje:

Ustawa	 o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych	w	 art.	 10	 ust.	 1	wskazuje,	 że	 rada	 gminy	 określa,
w	drodze	uchwały,	wysokość	stawek	podatku	od	środków	transportowych,	z	tym	że	roczna	stawka
podatku	od	jednego	środka	transportowego	nie	może	przekroczyć	stawki	maksymalnej	wynikającej
z	ustawy	 lub	być	niższa	od	kwot	określonych	odpowiednio	w	załącznikach	nr	1,	 2	 i	 3	do	ustawy
o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych.	 Kwoty	 stawek	 minimalnych	 podatku	 od	 środków	 transporto-
wych	 obowiązujących	 w	 2016	 r.	 ogłoszone	 zostały	 w	 obwieszczeniu	 Ministra	 Finansów	 z	 dnia
7	 października	 2015	 r.	 w	 sprawie	 stawek	 podatku	 od	 środków	 transportowych	 obowiązujących
w	2016	r.	(M.P.	poz.	1029),	działającego	na	podstawie	art.	12b	ust.	4	ustawy	o	podatkach	i	opłatach
lokalnych.

W	§	1	uchwały	Rada	Gminy	Wińsko	określiła	wysokość	stawek	podatku	od:

-	 samochodów	ciężarowych	o	dopuszczalnej	masie	całkowitej	 równej	 lub	wyższej	niż	12	 ton
w	zależności	od	 liczby	osi,	 dopuszczalnej	masy	całkowitej	 pojazdu	 i	 rodzaju	 zawieszenia	według
stawek	 określonych	 w	 załączniku	 nr	 1	 do	 uchwały	 (§	 1	 pkt	 2)	—	w	 kwotach	 niższych	 od	 kwot
określonych	w	załączniku	nr	1	do	ustawy,

-	 ciągników	 siodłowych	 i	 balastowych	 przystosowanych	 do	 używania	 łącznie	 z	 naczepą	 lub
przyczepą	 o	 dopuszczalnej	 masie	 całkowitej	 zespołu	 pojazdów	 równej	 lub	 wyższej	 niż	 12	 ton
w	 zależności	 od	 liczby	 osi,	 dopuszczalnej	 masy	 całkowitej	 pojazdu,	 zawieszenia	 według	 stawek
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określonych	w	załączniku	nr	2	do	uchwały	(§	1	pkt	4)	—	w	kwotach	niższych	od	kwot	określonych
w	załączniku	nr	2	do	ustawy,

-	przyczep	i	naczep,	które	łącznie	z	pojazdem	silnikowym	posiadają	dopuszczalną	masę	całko-
witą	od	7	ton	i	poniżej	12	ton,	z	wyjątkiem	związanych	wyłącznie	z	działalnością	rolniczą	prowa-
dzoną	 przez	 podatnika	 podatku	 rolnego,	 które	 łącznie	 z	 pojazdem	 silnikowym	 posiadają	 dopusz-
czalną	masę	całkowitą	równą	lub	wyższą	niż	12	ton	według	stawek	określonych	w	załączniku	nr	3
do	uchwały	(§	1	pkt	6)	—	w	kwotach	niższych	od	kwot	określonych	w	załączniku	nr	3	do	ustawy.

Z	 powyższego	wynika,	 iż	 Rada	 ustaliła	 stawki	 podatku	 dla	 grup	ww.	 pojazdów	 poniżej	 do-
puszczalnej	 stawki	 minimalnej.	 Określenie	 przez	 organ	 stanowiący	 stawek	 podatku	 od	 środków
transportowych	w	wysokościach	 niższych	 od	 przewidzianych	w	 załącznikach	 nr	 1–3	 do	 obwiesz-
czenia	Ministra	 Finansów	 z	 dnia	 7	 października	 2015	 r.	 w	 sprawie	 stawek	 podatku	 od	 środków
transportowych	 obowiązujących	 w	 2016	 r.	 jest	 niezgodne	 z	 art.	 10	 ust.	 1	 pkt	 2,	 4	 i	 6	 ustawy
o	podatkach	i	opłatach	lokalnych.

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

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Gminy	Wińsko	 przysługuje	 skarga,	 którą	 wnosi	 się	 do	Woje-
wódzkiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	 Mikołaja	 78/79,	 za	 pośred-
nictwem	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty
doręczenia	uchwały.

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Marek	Głód


