
 

Uchwała Nr 89 /2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

z 25 listopada 2009 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie  

 

o r z e k a 
 

nieważność uchwały Nr XXXIV/365/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 

30 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2010 rok, w części dotyczącej ustalonych do uchwały stawek podatku : 

1) w załączniku nr 2 od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej „nie mniej niż 40 ton” 

dla trzech osi, przy innych systemach zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.455 zł,  

2) w załączniku nr 3 od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą : 

- „nie mniej niż 28 ton” do „mniej niż 33 tony” dla dwóch osi z innymi 

systemami zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 835 zł, 

- „nie mniej niż 33 tony do 36 włącznie” dla dwóch osi z innymi systemami 

zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 1.250 zł, 

- „powyżej 36 ton do mniej niż 38” dla dwóch osi z innymi systemami 

zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 1.250 zł, 

- „nie mniej niż 38 ton” dla dwóch osi z innymi systemami zawieszenia osi 

jezdnych, w wysokości 1.595 zł. 

z uwagi na istotne naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 w związku z art. 12 b ust. 4 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844 ze zm.). 

 U Z A S A D N I E N I E 

 

 Kolegium Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej 

9 listopada 2009 roku uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski stwierdziło, że zawiera ona 

w swej treści regulację naruszającą prawo w sposób istotny. 

 Rada Miasta Tomaszów Lubelski ustalając stawki podatku od środków transportowych 

w załącznikach nr 2 i 3 w pozycjach wskazanych w osnowie uchwały określiła te stawki 



  

w kwotach niższych niż minimalne stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

w 2010 roku (Monitor Polski Nr 67, poz. 872). 

 I tak ustalona przez Radę Miasta stawka podatku od środków transportowych: 

1) w załączniku nr 2 od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innymi systemami zawieszenia osi 

jezdnych przy trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów „nie 

mniej niż 40 ton” w wysokości 2.455 zł, nie może być niższa niż 2.576,88 zł 

2) w załączniku nr 3 od przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, 

przy dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej : 

- nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony w wysokości 835 zł, nie może być 

niższa niż 859,37 zł, 

- nie mniej niż 33 tony do 36 włącznie dla dwóch w wysokości 1.250 zł, nie 

może być niższa niż 1.305,39 zł, 

- powyżej 36 ton do mniej niż 38 w wysokości 1.250 zł, nie może być niższa niż 

1.305,39 zł, 

- nie mniej niż 38 ton w wysokości 1.595 zł, nie może być niższa niż 

1.718,71 zł. 

 

 Zaniżenie stawek podatkowych stanowi naruszenie przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 4 i 6 

w związku z art. 12 b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844 ze zm.). 

 

 Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miasta prawo wniesienia – za pośrednictwem 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

/-/ dr Marek Poniatowski 

 

Otrzymuj ą: 
1. Rada Miasta Tomaszów Lubelski, 

2. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. 

 


