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UCHWAŁA NR 247/2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 25 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1113 ze zm.) po zbadaniu uchwały nr XLI/254/2014 Rady Gminy Lubrza dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka nieważność:
1. załącznika nr 1 badanej uchwały w zakresie dotyczącym stawki od środków transportowych od
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych:
„cztery osie i więcej” – „nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton” w wysokości 3.172 zł - oraz „nie mniej niż
31 ton i więcej” w wysokości 3.172 zł, ponieważ stawki określone w tej części uchwały są wyższe od
maksymalnej stawki dla tej kategorii środków transportowych, określonej w art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wynoszącej 3.138,07 zł;
2. załącznika nr 3 badanej uchwały w zakresie dotyczącym stawki podatku od środków transportowych od
przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym mają
masę całkowitą mieszczącą się w przedziale „dwie osie, nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton” - w wysokości
1.939 zł, ponieważ stawka ta jest wyższa niż maksymalna stawka podatku dla tej kategorii środków
transportowych, określona w art. 10 pkt 6 litera a/ ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych – wynosząca 1.918,50 zł.
Uzasadnienie
Rada Gminy w Lubrzy, uchwałą nr XLI/254/2014 sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych,
na sesji w dniu 7 listopada 2014 r. ustaliła stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza na rok 2015.
W załączniku nr 1 do ww. uchwały Rada uchwaliła stawki podatku od środków transportowych od
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej i innym systemie zawieszenia osi jezdnych:
„cztery osie i więcej” – „nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton” w wysokości 3.172 zł - oraz „nie mniej niż
31 ton i więcej” w wysokości 3.172 zł. Stawki określone w tej części załącznika nr 1 do uchwały są wyższe
od maksymalnej stawki dla tej kategorii środków transportowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wynoszącej 3.138,07 zł.
W załączniku nr 3 do badanej uchwały obejmującym stawki podatków od środków transportowych – od
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
Rada Gminy Lubrza określiła między innymi stawkę ww. podatku w przedziale „dwie osie nie mniej niż
33 ton i mniej niż 38 ton” w kolumnie „inne systemy zawieszenia osi jezdnych” w wysokości 1.939 zł.
Przedział ten obejmuje ww. środki transportowe o masie całkowitej do 36 ton włącznie. W związku z tym
przedmiotowa stawka jest wyższa niż maksymalna stawka podatku dla tej kategorii środków transportowych,
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a/ ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Dlatego też Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka nieważność badanej
uchwały w zakresie określonym w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy na podstawie
art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. za pośrednictwem tut. Kolegium w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
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