
Uchwała Nr 96/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 30 listopada 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Mietków  

Nr X/53/2011 z 28 października 2011 roku w sprawie  
stawek podatku od środków transportowych 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność postanowień uchwały Rady Gminy Mietków  

Nr X/53/2011 z 28 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych, w części dotyczącej wysokości stawki podatku dla samochodów 
ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej, z powodu istotnego 
naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.)  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Mietków Nr X/53/2011 z 28 października 2011 roku  
w sprawie stawek podatku od środków transportowych, wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 listopada 2011 roku. 

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały podano art. 18 ust. 2 
pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol).  

W § 1 ust. 3 lit d uchwały Rada Gminy Mietków ustaliła stawkę podatku dla 
samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej,  
w wysokości 2.260 zł. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło,  
co następuje: 

Treść badanej uchwały w części odnoszącej się do stawki podatku dla 
samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych  
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej,  
w sposób istotny narusza art. 10 ust. 1 pkt 2 upol. Z powołanych przepisów ustawy 
wynika, że ustalana przez radę gminy roczna stawka podatku w odniesieniu do tego 
typu środków transportowych nie może być niższa niż 2.559,60 zł, co wynika  
z obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011 roku w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku. Postanowienia 
uchwały dla tej grupy pojazdów ustalają tymczasem stawkę w wysokości 2.260 zł. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Mietków przysługuje skarga, którą wnosi 

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 
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78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


