
  

UCHWAŁA NR 24B/20 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie  

z dnia 29 listopada 2019 r. Nr X/78/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

    Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: 

Przewodniczący: Dariusz Renczyński 

Członkowie:  Paweł Gałko  

Katarzyna Gawrońska 

Agnieszka Gerasimiuk  

Małgorzata Sokół-Kreczko 

Małgorzata Rutkowska 

Marcin Tyniewicki 

Maria Wasilewska 

Na podstawie 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. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu 

nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019 r. Nr X/78/2019 w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych 

postanawia: 

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) poprzez zastosowanie w § 1 pkt 2 uchwały zróżnicowania 

stawek podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z zastosowaniem kryterium podmiotowego  

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność uchwały we wskazanej części. 

UZASADNIENIE 

W dniu 12 grudnia 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała 

Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019 r. Nr X/78/2019 w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych. Działając na podstawie 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), objęła wskazaną uchwałę postępowaniem 

nadzorczym, informując Radę Gminy pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. o terminie posiedzenia Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wyznaczonym na dzień 10 stycznia 2020 r. 
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2020 r. 

stwierdziło, co następuje. 

Postanowieniami § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska wbrew regulacjom art. 10 ust. 2 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określiła stawki podatku od samochodu ciężarowego związanego 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego na poziomie niższym niż dla 

pozostałych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. 

Takie postanowienia uchwały stoją w sprzeczności z dyspozycją art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, w którym ustawodawca dopuszcza możliwość zróżnicowania wysokości stawek dla poszczególnych 

przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko 

naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowiło 

jak w sentencji.  

Przewodniczący Kolegium 

Dariusz Renczyński  
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