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UCHWAŁA NR 75/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 8 grudnia 2010 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący: Henryk Rzepa 

Członkowie: Stanisław Banasik - (sprawozdawca), Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona 
Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Zbigniew Rękas. 

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 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) oraz art. 91 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) 
w wyniku badania uchwały Nr XLVI/239/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy 
obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. 

postanawia 

stwierdzić nieważność badanej uchwały w części tj. § 1 ust. 1 c z powodu naruszenia art.8 pkt 1 oraz 10 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U z 2010 r. 
nr 95 poz. 613 z późn. zm) 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2010 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej wymieniona wyżej Uchwała 
Rady Gminy i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5.ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych. W wyniku dokonanego badania Kolegium stwierdziło, że uchwała 
zawiera istotne wady polegające na naruszeniu przytoczonego w sentencji przepisu prawa. 

W trakcie badania w/w uchwały ustalono następujący stan: 

-w Uchwale Gminy Nr XLVI/239/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. w § 1 ust. 1 c 
określono stawkę podatku w przedziale od 9 ton do 12 ton. 

Stan ten jest niezgodny z regulacją przytoczonych art. 8 pkt 1 oraz art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z których wynika, że przedział ten powinien być 
określony jako „ powyżej 9 ton oraz poniżej 12 ton”. 

Natomiast przy zapisie dokonanym w uchwale rady gminy występują istotne wątpliwości co do wysokości 
naliczenia składki podatkowej od tonażu samochodu w równej wysokości 9 ton oraz 12 ton. Samochody 
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o tonażu 9 ton mogłyby być opodatkowane stawką 890 zł. oraz 1.110 zł., natomiast 12 ton 1.110 zł. 
ewentualnie 1.260 zł. lub 1.560 zł. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za 
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 


