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UCHWAŁA NR 4/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 stycznia 2019 r.
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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza:
nieważność § 1 ust. 4 w części dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: trzy osie i więcej - inne systemy zawieszenia
osi jezdnych w przedziale powyżej 36 ton - z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)
w związku z załącznikiem nr 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M. P z 2018 r.,
poz. 1018).
U zasad nie nie
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 10 grudnia 2018 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym - na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
Rada Miejska w Małomicach w § 1 ust. 4 przedmiotowej uchwały określiła stawkę podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: trzy osie i więcej - inne systemy
zawieszenia osi jezdnych w przedziale powyżej 36 ton w wysokości 2 486,00 zł.
Z załącznika Nr 2 „Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych” do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.,
wydanego na mocy art. 12 b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że minimalna stawka dla
tej kategorii samochodów ciężarowych o tonażu nie mniejszym niż 40 ton i większym - powinna wynieść
2 492,33 zł.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, oceniając zgodność postanowień powołanej
wyżej uchwały z przepisami prawa, ustaliło, że Rada Miejska w Małomicach ustalając stawkę podatku
w § 1 ust. 4 uchwały w części dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: trzy osie i więcej - inne systemy zawieszenia osi jezdnych
w przedziale powyżej 36 ton w wysokości 2 486,00 zł, objęła tą stawką podatku także zespoły pojazdów,
o których mowa wyżej o tonażu nie mniejszym niż 40 ton i większym, dla których minimalna wysokość
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podatku, na podstawie załącznika Nr 2 powołanego wyżej obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
15 października 2018 r. wynosi 2 492,33 zł.
Takim działaniem Rada Miejska w Małomicach naruszyła art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w związku z załącznikiem nr 2 „Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych” do obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2019 r.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło, jak
w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem
tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
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