UCHWAI-A NR XXVI122/2015
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia24 paidziernika 2016 r.

w

sprawie okreSlenia wysoko6ci stawek podatku

od

Srodkow transportowych.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8 i art. 40 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22016r.,po2.446i poz. 1579) iart. 10 usi.1 i2 ustawy zdniai2 stycznia'1991 r.
o podatkach ioplatach lokalnych (D2.U.22016r.,po2.716 ipoz. 1579) oraz obwieszczenia Ministra
Finansow z dnia 28 lipca 20'16 roku w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat
lokalnych w2017 r. (M,P, 2016 r., poz.T79\

uchwala sig, co nastqpuje:
$ 1. Okre5la sig wysoko5i stawek podatku od Srodk6w transportowych:
1) od samochodu ciq2arowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony
zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly,

i poni2ej l2

ton,

2) od. samochodu cigZarowego o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wy2szej ni2 12 ton, zgodnie

z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly,
3) od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do u2ywania lqcznie z naczepq lub
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3,5 tony i ponizel tz ton, zgodnie
z

zal4cznikiem nr 3 do uchwaly,
4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do u2ywania lqcznie z naczepq lub
pzyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespofu pojazdow r6wnej lub wy2szej ni212 ton,zgodnie
z
zalqcznikiem nr 4 do uchwaly,
5),.od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z poiazdem silnikowym posiadaiq dopuszczalnq masg
calkowitq od 7 ton i poni2ej 12 ton, z wyjqtkiem uiqzanych wylqcznie z dziaialnosciq rolniczq
prowadzonq pzez podatnika podatku rolnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do uchwaly,
6),.od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaiq dopuszczalnE masg
'dzialalnosci4
catkowitq rownq lub wy2szq ni2 12 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie
rolnrczq
prowadzonq pzez podatnika podatku rolnego, zgodnie z zafqcznikiem nr 6 do uchwaly,
7) od autobusu, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do uchwaly,

i

$

2. Wykonanie uchwaly powieaa sig Prezydentowi Miasta WoclaweK.

$

3. Traci moc uchwala NrXlll/109/2015 Rady Miasta Woclawek

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawre

okre6lenia wysokoscistawekpodatkuodsrodk6wtransportowych(Dz.uz.woj.Kuj.-pom.,poz.'422s).

l.

wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku uzgdowym
fJghwgla
wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocq obowiqzuiqcq od dniJ 1 stycznia 2017 roku
2. uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci popze ogloszenie w Biuletynie Informacl

$.1,

.

_
Publicznej Uzqdu Miasta Woclawek,

Zalqcznik nr

1

do UCHWALY NR XXV/1222016
RADY MIASTA WTOCT.AWEK
z dnia24 paiCziernika 2016 r.

Stawka podatku dla samochodu cigharowego o dopuszczalnej masie catkowitej
powyiej3,Stony i poni2ej 12 ton

L.p.

Dopuszczalna masa calkowita
pojazdu w tonach

Stawka podatku w zlotych

1.

powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wtqcznie

2.

powy2ej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie

1.176

3.

powy2ej 9 ton

1392

696

Zalqczniknr 2
do UCHWAI_y NR XXV/122I2016
RADY M|ASTA tTVt OCLAWEK
z dnia 24 paldziernika 2013 r.

stawka podatku dla samochodu ciQiarowego o dopuszczalnej nasie calkowitej
r6wnejlub wy2szej nii 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Stawka podatku w zlotych
Rodzaj zawieszenia
o5 jezdna (osie

nie mniej

nii

I

mniej

nii

jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym

Inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

lub
zawieszeniem
uznanym za

r6wnowaine
Dwie osie
'12

13

396

13

14

456

14

15

696

15

I

lso
696

|

1.020

1.020
1.512

Tzy osie

j

12

17

600

17

19

636

696

19

21

696

936

21

23

936

1.332

23

25

25

636

1.332 I

1.860

1.332

1.860

Cztery osie i wigcej

936

I

12

25

25

27

1.392

1.752

27

29

1,752

2.052

29

31

2.052

2,844

2.052

2.844

31

1.392

Zal4cznik nr 3
do UCHWAT-Y NR XXVI1222016
RADY MIASTA WI.OCI.AWEK
z dr,ia 24 paidziernika 2016 r.

stawka podatku dla ciqgnika siodlowego lub batastowego pnystosowanego do
uiywania lqcznie z n aczepq r ub pnyczepq o dopuszciarnej masie cal*oiitej
zespolu pojazd6w od 3,5 tony i poniiej 12 ton

L.p.

Rodzaj pojazdu

Stawka podatku w zlotych

t,

Ciqgnik siodtowy pr.ystosowany
do uiywania l4cznie z naczepq o
dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w od 3,5 tony i
poniiej 12 ton

1.632

Ci4gnik balastowy pnyst,osowany
do uiywania lqcznie z przyczepE o
dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w od 3,5 tony i
poniiej 12 ton

1.632

2.

Zalqcznik nr 4
do UCHWA|Y NR XXV/122/2016
RADY MIASTA W,OCI-AWEK

z dnia24 paidziernika 2016

r.

Stawka podatku dla ciqgnika siodlowego lub balastowego pnystosowanego do
uiwania lqcznie z naczepqlub pnyczepqo dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w r6wnej lub wyiszej nii 12ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolu
pojazd6w: ciqgnik siodlowy + naczepa, ciqgnik
balastowy + pnyczepa (w tonach)

Rodzaj zawieszenia
oS jezdna (osie

jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym

lub
zawieszeniem
uznanym za
r6wnowaine

Trzy osie i wiqcej

inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

Zalqcznik nr 5

do UCHWAT_y NR XXV/122t2016
RADY bIIASTA W.OCLAWEK
z dnia 24 pa2dziernika 2016 r.

stawka p.odatku dla pnyczepy lub naczepy, kt6re tqcznie z pojazdem sitnikowym
posiadaiq dopuszczarnq masq catkowitqod T ton i ponizel 12 ton
z wyiqtkiem
zwiqzanych wylqcznie z dzi alaln oiciq rolniczq prowadzinq pnez podin ika

podatku rolnego

L.p.

't.

Dopuszczalna masa calkowita
pnyczepy lub naczepy + pojazd
silnikowy (w tonach)
od
poniiej
7

12

Stawka podatku w zlogch

1.284

Zalqcznik nr 6

do UCHWAT-Y NR XXV/12212016
RADY MIASTA WI.OCI-AWEK
z dnia 24 pa2dziernika 2016 r.

Stawka podatku dla pnyczepy lub naczepy, K6re lqcznie z pojazdem silnikowym
posiadaiqdopuszczalnq masq calkowitq rownqluh wyiszq nii 12 ton, z wyiqtkien

zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoficiq rolniczq prowadzonq pnez podainika
podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespofu
pojazd6w: naczepa/prryczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)
oS jezdna (osie

jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym

lub
zawieszeniem
uznanym za
r6wnowaine

inne

systemy
zawieszenia

osi
jezdnych

Zal4cznik nr 7
do UCHWAIY NR XXV/122I2016
RADY MIASTA WLOCI-AW-K

zdnia24 paidziernika 2016

Stawka podatku dla autobusu

L.p.

Liczba miejsc do siedzenia

nii

1.

mniejsza

2,

rowna lub wigksza

22 miejsca

nii

22 miejsca

Stawka podatku w zfotych

500
1.000

r.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowieri art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samozqdzie
gminnym, do wylqcznej wla6ciwosci rady gminy nale2y podejmowanie uchwal w sprawach podatk6w i
op.lat w granicach okre6lonych w odrgbnych ustawach.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych nie ustala wysoko6ci
konkretnych stawek podatku od Srodkdw transportowych, stEd te2 Rada Miasta Woclawek okre5la

wysoko6d stawek podatkowych, jakie majq

byi stosowane na obszaze Gminy Miast Woclawek.
Podatek od Srodkow hansportowych nie moze jednak przekroczyt, okre6lonych pzez ustawg
maksymalnych stawek ustalonych dla poszczeg6lnych rodzaj6w pojazd6w. G6rne granice stawek
kwotowych okre6la Minister wfaSciwy do spraw finans6w publicznych w drodze obwieszczenia. Stawki
te ulegajq corocznie zmianie na nastgpny rok podatkowy w stopniu odpowiadaj4cym wska2nikowr cen
towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie I p6hocza roku, w kt6rym stawki ulegajq zmranie, w
stosunku do antologicznego okresu roku popzedniego.
Na podstawie komunikatu Prezesa Gl6wnego Uzqdu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 roxu
pzedmiotowy wska2nik wyniosl 99,1 (spadek cen o 0,9%).
Aktualnie obowiqzuiqca uchwala zostala podiqta 30 listopada 201s roku, kt6ra to w czgsci
zalqcznika.nr 6 dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci stawki podatku od srodk6w hansportowych dla
pzyczep lub naczep posiadajqcych jednqos z innym systemem zawieszenia osijezdnych, kt6relqcznie
z.pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna masg calkowitq o masie nie mniejszej niz 25 ton byla
'stawek
niezgodna z obwieszczeniem Ministra Finans6w w sprawie g6mych granic
kwotowfch
podatkow i oplat lokalnych w 2016 roku, Na 2012 rok we woclawku nie jesf pzewidywany
wzrost ww.
stawek podatku, pozostanq one bez zmian, z jednym wszak2e wylqtkiem, gdzie stawka zostala
z uwagi na g6rnqgranicq stawki kwotowej wynikajqcej z Obwieizczenii Ministra Finansow z
9b1i1o1a
Cnia 28 lipca 2016 roku ( M.P. z 5 sierpnia 2016 roku, poz. 779).'
MaiEc powy2sze na wzglgdzie uzasadnionym jest podiqcie uchwaly okre6laiqcej stawki podatku
od Srodk6w transportowych zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa.
w mySl z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych, zalozenia do
projektu ninjegzej uchwaly zostaly przekazane do Rady powiatowg opzz,
Zazqdu Regionu NSZ
,solidarnosi'oraz Zazqdu Regionu NSZ ,,solidamos6 B0', w celu pzedstawienia siosowriej opinii.
Upzejmie proszg Szanownq Radg o pzyjqcie uchwaly w proponowanym bamieniu.

Woclawek, dnia

