
 

 

UCHWAŁA NR 346/XXIX/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz  art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.), w związku z art. 91 ust. 1  

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) - Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia  

27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017, w części dotyczącej: 

- § 1 pkt 2 lit. a wiersz 2 tabeli obejmującej wyraz: „włącznie” z powodu istotnego naruszenia art. 8 pkt 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), 

polegającego na objęciu zakresem jednej stawki podatkowej dla ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów poniżej 12 ton także takich pojazdów o masie równej 12 ton. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie  

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 roku w sprawie podatku od środków 

transportowych na rok 2017 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu  

31 października 2016 roku. W dniu 17 listopada 2016 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały Rady Gminy 

Węgierska Górka. 

Badanie nadzorcze przeprowadzono w dniu 29 października 2016 r. na posiedzeniu Kolegium, o terminie 

którego powiadomiono organy gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel 

podmiotu którego sprawa jest rozpatrywana, stosownie do regulacji zawartej w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 

W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczyli przedstawiciele Gminy Węgierska Górka. Wójt Gminy złożył 

jednak pismem nr SG.0006.04.2016, które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w dniu 25 listopada 2016 r. wyjaśnienia, w których potwierdził błędność użytego zapisu oraz zwrócił się o jego 

skorygowanie w trybie postępowania nadzorczego. 

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenia prawa, określone 

w § 1 niniejszej uchwały. 
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§ 1. pkt 2 lit. a w wierszu 2 tabeli ustalono stawkę podatkową dla ciągników siodłowych lub balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów „poniżej 12 ton włącznie”. Uregulowanie to narusza przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z którym 

opodatkowaniem od środków transportowych podlegają ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton. Zastosowany zapis z użyciem słowa „włącznie” pozostaje w sprzeczności z brzmieniem § 1 

pkt 2 lit. a, który określa zakres uregulowania do pojazdów dla dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton. 

Pojazdy o masie równej lub wyższej od 12 ton reguluje § 1 pkt 2 lit. b badanej uchwały. 

Z powyższych względów brak jest podstawy prawnej do uregulowania zakresu stawek podatku od środków 

transportowych w sposób, w jaki uczyniono to w ww. uchwale Rady Gminy Węgierska Górka. 

Z tych względów w ocenie Kolegium Izby badana uchwała Gminy Węgierska Górka we wskazanym 

zakresie istotnie narusza obowiązujące normy prawne. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym stwierdziło nieważność badanej uchwały w części określonej w sentencji niniejszej 

uchwały. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  

w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia 

  

  

 
Przewodniczący Kolegium 

 

 

Daniel Kołodziej 
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