
 

 

UCHWAŁA NR 44/2020 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/93/20 z dnia 30 

stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XII/72/19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 listopada 

2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu 

stwierdza nieważność 

uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/93/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę  

nr XII/72/19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych — wobec istotnego naruszenia art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/93/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę  

nr XII/72/19 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 

5 lutego 2020 roku. 

W § 1 badanej uchwały Rada Gminy Wądroże Wielkie postanowiła, że „W uchwale nr XII/72/19 Rady 

Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 6842), w § 1 pkt 4 stawkę podatku  

od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton, liczbie osi 

trzy i więcej, z innym zawieszeniem osi jezdnych określoną w wysokości 2.722,00 zł, zmienia się na stawkę 

w wysokości: – „2.500,00 zł”. 

Zgodnie z § 3 uchwały „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.”. 

Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że jej postanowienia w istotny sposób naruszają 

art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 

Uchwałą nr 133/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

stwierdziło nieważność części uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XII/72/19 z dnia 25 listopada 2019 r., 

w zakresie określonej w § 1 pkt 4 uchwały stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych, 
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przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów nie mniejszej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton, liczbie osi trzy i więcej, z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych w wysokości 2.722,00 zł — z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4  

w związku z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), wobec określenia stawki podatku od środków transportowych w wysokości 

wyższej niż maksymalna stawka podatku na rok 2020. 

Jak wynika z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku nieuchwalenia stawek podatku 

od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu. Stosownie do powołanego przepisu w 2020 r. przy ustalaniu wysokości 

podatku od środków transportowych od wskazanego środka transportu zastosowanie ma stawka obowiązująca 

w 2019 r., wynikająca z uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXXV/219/17 z dnia 29 listopada 2017 r. 

― 2.367,00 zł. 

Badaną uchwałą Rada Gminy Wądroże Wielkie ustaliła stawkę podatku od ciągników siodłowych 

i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton, liczbie osi trzy i więcej, z innym 

systemem zawieszenia osi jezdnych w wysokości wyższej niż stawka obowiązująca w roku poprzedzającym 

rok podatkowy. 

Wyrażona w art. 2 Konstytucji zasada państwa prawnego, a zwłaszcza wynikające z niej zasady zaufania 

obywatela do państwa, pewności prawa oraz ochrony praw nabytych nakazują natomiast należytą realizację 

uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów, a także by zmiana prawa dotychczas 

obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była 

zasadniczo z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniej vacatio legis. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło  

jak w sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Wądroże Wielkie przysługuje skarga, którą wnosi się  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu: 

M. Głód 
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