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UCHWAŁA NR 25.233.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29
października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1515), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r, poz. 1113 ) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części uchwały Nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29
października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych, a mianowicie § 1 ust. 6 lit.a z powodu
istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z załącznikiem Nr 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7
października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
(M.P. z 2015 r., poz. 1029 ) oraz § 1 ust. 20 z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 2 w związku z ust.1
pkt.7) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Potworów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 5 listopada 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr
IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków
transportowych. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co następuje:
Rada Gminy w Potworowie, jako podstawę prawną do podjęcia ww. uchwały wskazała między innymi art. 10
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dający radzie uprawnienie do określenia w drodze uchwały
wysokości stawek podatku od środków transportowych i określający ich maksymalną wysokość oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015 r., poz. 1029 ), określające na podstawie art. 12b
ust. 4 minimalne stawki podatku od środków transportowych, wymienionych w art. 8 ustawy.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy przy określaniu tych stawek rada gminy może je różnicować
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka
transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Stawki te muszą się
jednak mieścić zgodnie z cytowanym przepisem ustawy w minimalnych i maksymalnych stawkach określanych
co rocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Kolegium analizując ustalone przez Radę Gminy w Potworowie stawki podatku od środków transportowych na
2016 rok stwierdziło, że stawka ustalona w badanej uchwale w § 1 ust. 6 lit.a dla samochodów ciężarowych z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o liczbie czterech osi i więcej, o
dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton w wysokości 180,00 zł jest niższa od
stawki określonej w załączniku nr 1 do ustawy, która ma obowiązywać w 2016 roku na podstawie cytowanego
obwieszczenia Ministra Finansów, określonej dla tej kategorii pojazdów w wysokości 643,73 zł.
W związku z powyższym stwierdzić należy, że stawka ta została określona z naruszeniem zasady ustalonej w
art. 10 ust. 1 pkt.2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą „w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot
określonych w załączniku nr 1 do ustawy”.
Zgodnie z art. 12b ust. 1 i 4 cytowanej ustawy stawki te ulegają przeliczeniu zgodnie z określonymi w ustawie
zasadami na następny rok podatkowy i ogłaszane w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych w „Monitorze Polskim”.
Stawki na 2016 rok zostały opublikowane w wyżej wymienionym obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku i w tym zakresie Rada Gminy w
Potworowie ustalając stawki podatku od środków transportowych powinna je uwzględnić.
Uchwalając stawkę niższą od obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku w załączniku Nr 1 do ustawy naruszyła
tym samym ustawę, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa.
Ponadto Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy w Potworowie określając stawki podatku od autobusów
nie uwzględniła zmiany w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonej art. 9
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz.1045), obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, a mianowicie: określania wysokości
stawki podatku od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy z przedziałem
mniejszym niż 22 miejsca i równym lub większym niż 22 miejsca. Kolegium Izby uznało, że Rada Gminy w
Potworowie określając te przedziały inaczej niż w ustawie, a mianowicie w zależności od liczby miejsc do
siedzenia bez wyłączenia miejsca kierowcy i z przedziałami mniejszymi niż 30 miejsc i równymi lub wyższymi
niż 30 miejsc naruszyła powyższy przepis ustawy.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy rada wprawdzie może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych
rodzajów przedmiotów opodatkowania uwzględniając między innymi liczbę miejsc do siedzenia, ale musi przy
tym uwzględnić ustawowe regulacje dotyczące określenia poszczególnych rodzajów przedmiotów
opodatkowania i nie może ich zmieniać dowolnie, ponieważ nie ma do tego upoważnienia. Przy czym z treści
art.10 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rodzaje przedmiotów opodatkowania należy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
–3–
Poz. 1382
_______________________________________________________________________________________________________________

rozumieć szeroko, nie tylko tak jak określają je przepisy ustawy w art.8 i art. 10 ust.1 ustawy , ale także
załączniki 1-3 do ustawy.
Mimo tego, że przepis ustawy stanowiący podstawę prawną do podjęcia tej uchwały o tej treści i przytoczonej
wyżej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 ) akty
normatywne wydawane na podstawie ustaw, można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy, a
przed dniem jej wejścia w życie pod warunkiem, że akt taki nie może wejść w życie wcześniej niż ustawa. Tak
więc nie było przeszkód prawnych, żeby w uchwale zawrzeć prawidłową regulację.
Kolegium Izby zwraca także uwagę, że w § 4 Rada Gminy w Potworowie określając, że Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku zawarła w nim dwie sprzeczne regulacje prawne. Zgodnie z
pierwszą uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, a zgodnie z drugą uchwała nabiera
mocy obowiązującej od dnia 1 stycznia2016 roku. Tak więc Rada wprowadziła dwie różne daty, od których
uchwała wywołuje skutki prawne dla „wejścia w życie” i „uzyskania mocy". Tymczasem analiza orzecznictwa
sądów wskazuje, że są to tożsame pojęcia.
Wynika to między innymi wprost z uchwały SN z dnia 24 maja 1996 r ( I PZP 12/96 ), w której zawarto
między innymi stwierdzenie, że „Ustawa (..) nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy
obowiązującej i odwrotnie - uzyskanie mocy obowiązującej oznacza wejście ustawy w życie”.
Dlatego poprawnie należało określić w tej sytuacji, tj. podejmowania uchwały znacznie wcześniej przed jej
wejściem w życie, że uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.

