
UCHWALA NR XXVIII/1 54I2O2O

RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie okre5lenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 iart.40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(Dz. U.22020r.po2.713) iart. 10 ust.1 i2 ustawy zdnia12 stycznia 1991 r. o podatkach ioplatach lokalnych
(Dz.U.z 2019 r., poz.1170) oraz obwieszczenia Ministra Finans6w zdnia23lipca2020 r. w sprawie gomych
granic stawek kwotowych podatk6w ioptat lokalnych na rok 2021 (M.P.22020, poz,673)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig wysokoS6 stawek podatku od Srodk6w transpodowych:
1) od samochodu ciq2arowego o dopuszczalnej masie calkowitej powy2ej 3,5 tony iponizej 12 ton, zgodnie z

zal4cznikiem nr 1 do uchwaly,
2) od samochodu cigzarowego o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyzszej ni2 12 ton, zgodnie z

zalqcznikiem nr 2 do uchwaly,
3) od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do u2ywania lEcznie z naczepqlub pzyczepq o

dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3,5 tony i ponizej 12 ton, zgodnie zzalqcznikiem nr 3
do uchwaly,

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do uzywania lqcznie z naczepqlub pzyczepq o
dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w rownej lub wyZszej ni?12ton, zgodnie z zalqcznikiem nr
4 do uchwaly,

5) od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masg calkowitq od 7
ton i ponizej 12 ton, z wylqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalno6ciq rolniczq prowadzonq pzez podatnika
podatku rolnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do uchwaly,

6) od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masg calkowitq
r6wnq lub wyZszq ni2 12 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalno5ciq rolniczq prowadzonq pzez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do uchwaly,

7) od autobusu, zgodnie zzalqcznlkiem nr 7 do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 3. Traci moc uchwala Nr )0/ll/182/2019 Rady Miasta Wloclawek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie okreSlenia
wysokoScistawek podatku od Srodk6w hansportowych (Dz. Uz. Woj. Kuj.-Pom., po2.7296).

$ 4. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwata podlega podaniu do publicznej wiadomo5ci popzezogloszenie w Biulegnie Informacji Publicznej
Uzedu Miasta Woclawek.



Zalqcznik Nr 1

do Uchwaly Nr XXVlll/1 54/2020

Rady Miasta Woclawek
z dnia 30 listopada 2020 r,

Wysoko66 stawek podatku od samochodu cigiarowego o dopuszczalnej masie cafkowitej
powy2ej 3,5 tony i poniiej 12 ton

L.p, Dopuszczalna masa calkowita pojazdu

w tonach
Stawka podatku w zlotych

1. powy2ej 3,5 tony do 5,5 tony wlqcznie 792

2. powy2ej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie 1.320

3. powyzej 9 ton i poni2ej 12 ton 1.560



Zal4cznik Nr 2

do Uchwaly Nr XXVlll/1 5'U2020

Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wysoko56 stawek podatku od samochodu cigiarowego o dopuszczalnel masie calkowitej
r6wnej lub wyiszej nii 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita (w tonach)
Stawka podatku w zlotych

Rodzaj zawieszenia

nie mniej ni2 mnreJ nrz

o5 jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za
r6wnowa2ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 13 444 504

13 14 516 792

14 15 792 1.152

15 1.152 1.704

Tzy osie

12 17 684 720

17 19 720 792

19 21 792 1.056

21 23 1.056 1.500

23 25 1.500 2.100

25 1.500 2.1 00

Cztery osie i wiqcej

12 25 1.056 1.560

25 27 1.560 1.968

27 29 1.968 2.316

29 31 2.316 3.204

31 2.316 3.204



Zalqcznik Nr 3

do Uchwaly Nr X)fflll/l 5'l/2020
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wysoko66 stawek podatku od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do uiywania
lqcznie z naczepE lub pzyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w

od 3,5 tony i poni2ej 12 ton

L.p, Rodzaj pojazdu Stawka podatku w zlotych

1 Ciqgnik siodtowy pzystosowany do

uzywania lEcznie z naczepq o

dopuszczalnej masie calkowitej zespotu
poiazdow od 3,5 tony i poni2ei 12 ton

1.824

2. Ciqgnik balastowy pzystosowany do

uzywania lqcznie z ptzyczepq o

dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

ooiazdow od 3,5 tony i poni2ei 12 ton

1.824



Zalqcznik Nr 4

do Uchwaly Nr DUlll/l54/2020
Rady Miasta Wlocfawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wysoko56 stawek podatku od ci4gnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do uiywania
lEcznie z naczepq lub pzyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w

r6wnej lub wy2szej nii 12 ton

Liczba osi i dopuszczaina masa calkowita zespolu
pojazd6w: ciqgnik siodlowy + naczepa, ciqgnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w zlotych

Rodzaj zawieszenia

nre mnreJ nrz mnrej nrz

o5 jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za

r6wnowaine

inne
systemy

zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 18 1.332 1.500

18 25 1.668 1.824

25 31 1.824 2.172

31 2.100 2.496

Tzy osie i wigcej

12 40 2.016 2.280

40 2.352 3.228



Zalqcznik Nr 5
do Uchwaty Nr XXV|ll/154/2020
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

WysokoS6 stawek podatku od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem

silnikowym posiadajq dopuszczalnE mase calkowitq od 7 ton i poni2ej 12 ton
z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalno6ciE rolniczq prowadzonq

pzez podatnika podatku rolnego

L.p. Dopuszczalna masa calkowita
pzyczepy lub naczepy + pojazd

silnikow (w tonachi
Stawka podatku w zlotych

od ooni2ei

1 7 12 1.452



Zal4cznik Nr 6

do Uchwaly Nr XXVlll/1 5412020

Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wysoko5c stawek podatku od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq
dopuszczalnE mase calkowitq r6wnq lub wyisz4 nii 12 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie

z dzialalno6ciE rolnicz4 prowadzonq pzez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolu
pojazd6w: naczepa/payczepa + pojazd silnikowy (w

tonach)

Stawka podatku w zlotych

Rodzaj zawieszenia

nie mniej nii mnreJ nrz

o5 jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za
r6wnowaine

inne
systemy

zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oS

12 18 900 1.176

18 25 1.176 2.016

25 2,016 2.028

uwte oste

12 28 960 1.020

28 33 1.020 1.308

33 38 1.308 1.824

38 2.064 2.484

Tzy osie i wiqcej

12 38 1.452 1.572

38 1,584 1,920



Zal4cznik Nr 7

do Uchwaty Nr XXVlll/1 54/2020
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wysoko6d stawek podatku od autobusu

L.p. Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w zlotych

1. mniejsza ni222miqsca 552

2. r6wna lub wiqksza niz 22 miejsca 1.104



Uzasadnienie

Stosownie do postanowiefr ad. 18 ust. 2 pkt. 8 usiawy z dnia 8 marca 1980 roku o samozqdzie gminnym,

do wylqcznej wta6ciwosci rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawach podatk6w i oplat w granicach

okreSlonych w odrgbnych ustawach.

Ustawa zdnial2stycznia 1g91 roku o podatkach ioplatach lokalnych nie ustala wysokoscikonkretnych stawek

podatku od irodk6w traniportowych, stqd tez Rada Miasta woclawek okreSla wysokoS6 stawek podatkowych,

jakie majq by6 stosowane na obszaze G-miny Miasto Wloclawek. Podatek od Srodk6w transportowych nie mo2e

F;rk F;;r(roczy6 okreslonych pzez ustawq maksymalnych stawek ustalonych dla poszczegolnych rodzajow

pojazo6w. G6me granice stawek'kwotowych okresla 
-tt4inister 

wla5ciwy do spraw finans6w publicznych w drodze

obwieszczenia. Stawki te ulegajq corocinie zmianie na nastqpny rok podatkowy. w stopniu. odpowiadajEcym

wska2nikowicen iowar6w i usiug'konsumpcyjnych w okresie I polrocza roku, w kt6rym stawki ulegajqzmianie,

w stosunku do analogicznego okresu roku popzedniego'

Na podstawie komuiikatu Fr.r6. Gl6wnego Uzqdu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku pzedmiotowy

wska2nik wyniosl 103,9 (wzrost cen o 3,9%).

Zalo1ono, ie stawki podatku od Srodk6w transportowych proponowane we Woclawku na 2Q21 r' wzrosnE

pzecigtnie o 3olo w siosunku do obowi4zujqcych, z uwzglqdnieniem zaokrqglenia do pelnych zlotych, a wigc

ustalone ur kwocie podzielnej prrrr "i2;.-Powy2sze ipowodowane jest faktem, i2 podatek od Srodkow

hansportowych jest pt'atny za pelne miesiqce, a nale2no5ci podatkowe zaokrqgla sig do pelnych zlotych'

Koniecznym z punfiu widzenia rachunku ekonomicznego gminy,.prawidlowego funkcjonowania i wykonywania

zadafr nitozonych na jednostki samozqdu terytorialnego jest ustalenie stawek ww. podatk6w na wskazanym

poziomie. Biorqc pod uwagq wydatki i wpiywy budZetowe gminy nie ma obecnie warunk6w do pzyjqcia ni2szych

stawek podatku oO SroOt6w tiansportowych. Wobec powy2szego szacuje siq, ze proponowany wzrost stawek

pzedmiotowego podatku zapewni wzroit dochod6w budzetu gminy w stosunku do roku ubieglego o kwotq

bz ggz,oo zl. Nie mo2na zapomniec, 2e stosowanie stawek ni2szych ni2 maksymalne jest dla gmin rozwiqzaniem

kosztownym. Gmina stosulqc obni2one stawki, nie tylko bowiem pozbawia siq wplyw6w bud2etowych,

ale r6wnie2 obniZa swoje ewentualne wplywy z tytulu subwencji wyrownawczej otzymanej z bud2etu pafistwa.

Dzieje sig tak, poniewaz mechanizm kalkulowania subwencji wyrownawczej nakazuje branie pod uwagq

potencjalnych wptyw6w podatkowych gminy, v'ryliczonych w ten sposob jakby nie stosowala ona 2adnych ulg,

zwolniefr ani obnizonych stawek podatku.

Majqc powy2sze na wzglqdzie uzasadnionym jest podjgcie uchwaly okre6lajqcej stawki podatku od Srodkow

tra nsportov'rych zgodn ie z obowiqzujqcymi p zepisam i prawa.

W mySl z art. 1g ust. 2 ustawy z dnia Ze ma;a 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U' z 2019 r' poz' 263),

orgrny wlarizy i administracji zEdowej oraz organy samozqdu terytorialnegc kierujq zalo2enia albo projekty

aki6w prawnych, o kt6rych 
'mowl 

w ust. 1, do odpowiednich wladz statutowych zwiqzku, okre6lajqc termin

pzedsiawienia opinii nie krotszy jednak niZ 30 dni. Termin ten mo2e zostad skr6cony do 21 dni ze wzglqdu

h. wa2ny inteies publiczny. 
-skr6cenie 

ierminu wymaga szczeg6lnego uzasadnienia. Bieg terminu

na pzedsiawienie opinii liczy iiq od nastgpnego dnia roboczego, z wylqczeniem sobgtY, nastqpujqcego po dniu

przekazaniazalo1eh albo projekiu wraz z-infoimacjqokre6lajqcqtermin pzedstawienia opinii, Niepzedstawienie

opiniiw wyznaczonym terminie uwa2a sig za rezygnacjq z prawa jej wyrazenia.' 
Zalo2eniaOo prolektu niniejszej uchwaly zostaly przekazane do Rady Powiatowej OPZZ,Zanqdu Regionu

NSZ ,,Solidarno56" oraz Zarzqdu Regionu NSZ ,,Solidamo56 80", w celu pzedstawienia stosownych opinii

w terminie 30 dni.

upzejmie proszq szahdwnqRadq o pzyjqcie uchwa'! w proponowanym bzmieniu.
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