
UCHWALA NR XVil/182t2019

RADY MIASTA WT.OCI.AWEK

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie okre6lenia wysoko5ci stawek podatku od Srodk6w transportowych

Napodstawieart. 18ust.2pkt8iart.40ust. lustawyzdnia8marca1990r.osamozqdziegminnym(Dz.U.
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, p02.1815) i art. '10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170) oraz obwieszczenia Ministra Finansow
zdnia24lipca 2019 r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow ioplat lokalnych w 2020 r. (M.P.
2019 r., poz. 738)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla siq wysokoSd stawek podatku od Srodkow transportowych:
1) od samochodu ciqzarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powy2ej 3,5 tony iponizej 12 ton, zgodnie

zzalqcznikiem nr 1 do uchwaly,
2) od samochodu ciqzarowego o dopuszczalnej masie calkowitel r6wnej lub wyzszej ni2 12 ton, zgodnie

z zalEczntkiem nr 2 do uchwaly,
3) od ciqgnika siodtowego lub balastowego pzystosowanego do uzywania lqcznie z naczepq lub pzyczepq

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

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego pzystosowanego do u2ywania tqcznie z naczepq lub pzyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitejzespolu pojazdow rownej lub wyzszej ni2 12 ton, zgodnie z zalEcznikiem
nr 4 do uchwaly,

5) od pzyczepy lub naczepy, kt6re tqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masg calkowitE
od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoSciE rolniczq prowadzonq pzez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z zal4cznikiem nr 5 do uchwaly,

6) od pzyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masg calkowitq
r6wnq lub wy2szq niz 12 ton, z wylEtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoSciq rolniczq prowadzonq pzez
podatnika podatku rolnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do uchwaly,

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

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.

$ 3. Traci moc uchwala Nr lll/1112018 Rady Miasta Woclawek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie okreSlenia
wysokoSci stawek podatku od Srodkow transportowych (Dz. Uz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 6585).

S 4. l.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego iwchodzi
w zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci poprzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.
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Zalqczniknr 1

do Uchwaly Nr XVll/182/2019
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wysoko5f stawek podatku od samochodu ciq2arowego o dopuszczalnej masie calkowitej
powy2ej 3,5 tony 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 wlqcznie 768

2. powyzej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie 1.284

3, powyzej9 ton iponizej 12 ton 1.512



Zalqczniknr 2
do Uchwaly Nr XVll/'18212019

Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

WysokoSf stawek podatku od samochodu ciq2arowego o dopuszczalnejmasie calkowitej
r6wnej lub vtyiszej ni212 ton

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

Rodzaj zawieszenia

nie mniej ni2 mnreJ nrz

oS jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za
r6wnowa2ne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 13 432 492

13 14 504 768

14 15 768 1,116

15 1.116 1,656

Tzy osie

12 17 660 696

17 19 696 768

19 21 768 1.020

21 23 1,020 1.452

23 25 1,452 2.040

25 1.452 2.040

Gztery osie iwigcej

12 25 1.020 1.s12

25 27 1,512 1.908

27 29 1.908 2.244

29 31 2.244 3.108

31 2,244 3.108



Zalqczniknr 3
do Uchwaly Nr XVlli 1822019
Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 orudnia 2019 r.

Wysokoif stawek podatku od ciqgnika siodlowego lub balastowego pnystosowanego
do u2ywania lqcznie z naczepqlub pnyczepqo dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

pojazd6w od 3,5 tony i poni2ej 12 ton

L.p. Rodzaj pojazdu Stawka podatku w zlotych

1. Ciqgnik siodlowy pzystosowany do
uiywania lqcznie z naczepq o
dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w od 3,5 tony i poniiej
12 ton

1.776

2. Ciqgnik balastowy przystosowany do
uiywania l4cznie z p.zyczepE o
dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w od 3,5 tony i poni2ej
12 ton

1.776



Zalqczniknr 4
do Uchwaly Nr XVll/18?2019
Rady Miasta Wloclawek
z dnia 16 orudnia 2019 r.

WysokoSf stawek podatku od ciqgnika siodlowego luh balastowego pnystosowanego do utywania
lqcznie z naczepqlub pnyczepqo dopuszczalnej masie calkowitejzespdu pojazd6w

r6wnej lub wy2szej ni212 ton

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

+ ptzyczepa (w tonach)

Stawka podatku w zlotych

Rodzaj zawieszenia

nie mniej ni2 mniej ni2

oS jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za
rownowa2ne

Inne
systemy

zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 18 1.296 1.452

18 25 1.620 1.776

25 31 1.776 2.112

31 2.040 2.424

Tzy osie iwigcej

12 40 1.956 2.208

40 2.280 3132



Zalqcznik nr 5
do Uchwaly Nr XVll/182/2019
Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wysokoif stawek podatku od pnyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem
silnikowyn posiadajq dopuszczaln4 masg calkowitq od 7 ton i poniilej 12 ton

z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalno$ciq rolniczq prowadzonq
pnez podatnika podatku rolnego

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

silnikowv (w tonach)
Stawka podatku w zlotych

od poni2ei

1. 7 12 1.404



ZalEcznik nr 6
do Uchwaly Nr XVll/182/2019

Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wysokoif stawek podatku od pnyczepy lub naczepy, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq
dopuszczalnqmasQ calkowitqr6wnqlub wy2szqni212 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie

z dzialalnoi ciq rolniczq prowadzonq pnez podatnika podatku rol nego

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolu Stawka podatku w zlotych
pojazdow: naczepa/pnyczepa + pojazd silnikowy (w

tonach) Rodzaj zawieszenia

nie mniej ni2 mniejni2

o5 jezdna (osie
jezdne) z

zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanym za

r6wnowa2ne

tnne
systemy

zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oS

12 18 876 1.140

18 25 1.140 1.956

25 1.956 1.968

Dwie osie

12 28 936 996

28 33 996 1.272

33 38 1.272 1,776

38 2.004 2.412

Tzy osie iwigcej

12 38 1.404 1.524

38 1.536 1,860



Zalqczniknr 7
do Uchwaly Nr XVll/1822019
Rady Miasta Woclawek
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wysoko5f stawek podatku od autobusu

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

1. mniejsza nii 22 miejsca 540

2. rowna lub wigksza ni2 22 miejsca 1,068



Uzasadnienie

Stosownie do postanowiefr art, 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samozEdzie gminnym,

do wylEcznej wlaSciwoSci rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawach podatkow i oplat w granicach

okre6lonych w odrqbnych ustawach.

Ustawa zdnial2 stycznia 1991 roku o podatkach ioplatach lokalnych nie ustala wysoko6ci konkretnych

stawek podatku od Srodkow transportowych, stqd te2 Rada Miasta Woclawek okreSla wysoko6d stawek

podatkowych, jakie majq by6 stosowane na obszaze Gminy Miast Woclawek. Podatek od Srodk6w

transportowych nie mo2e jednak pzekroczy6 okre6lonych pzez ustawq maksymalnych stawek ustalonych

dla poszczegolnych rodzaj6w pojazdow. Gorne granice stawek kwotowych okreSla Minister wla5ciwy do spraw

finans6w publicznych w drodze obwieszczenia. Stawkite ulegajEcorocznie zmianie na nastqpny rok podatkowy

w stopniu odpowiadaj4cym wska2nikowi cen towar6w i uslug konsumpcyjnych w okresie I p6hocza roku,

w ktorym stawki ulegajqzmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku popzedniego.

Na podstawie komunikatu Prezesa Glownego Uzgdu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku

pzedmiotowy wska2nik wyniosl 101,8 (wzrost cen o 1,8%),

Zalo2ono, ze stawki podatku od Srodkow transportowych proponowane we Wloclawku na 2020 r. wzrosnE

pzeciqtnie o 6% w stosunku do obowiqzujqcych (z wyj4tkiem wysoko5ci stawki podatku od pzyczepy lub

naczepy, ktore lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajqjednqoS i dopuszczalnqmasq calkowitqod 18 do 25 ton

i wyzsz4 ni| 25 ton - zaloZono 3,2%, aby nie pzekroczy6 maksymalnych stawek), z uwzglqdnieniem

zaokrqglenia do petnych zlotych, a wiqc ustalone w kwocie podzielnej ptzez"12'. Powyzsze spowodowane jest

faktem, i2 podatek od Srodk6w hansportowych jest platny za pelne miesiqce, a nale2noSci podatkowe zaokrqgla

sig do pelnych zlotych,

Koniecznym z punktu widzenia rachunku ekonomicznego gminy, prawidlowego funkcjonowania

iwykonywaniazadah nalo2onych na jednostki samozEdu terytorialnego jest ustalenie stawek ww. podatkow

na wskazanym poziomie. BiorEc pod uwage wydatki i wptywy budzetowe gminy nie ma obecnie warunkow

do pzyjgcia nizszych stawek podatku od Srodkow transportowych. Wobec powy2szego proponowany wzrost

stawek pzedmiotowego podatku zapewni wzrost dochodow bud2etu gminy w stosunku do roku ubieglego

o kwotq 109 884,00 zl.

Majqc powyzsze na wzglgdzie uzasadnionym jest podjqcie uchwaly okreSlajqcej stawki podatku

od Srodk6w transportowych zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa.

W my5l z art.. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.

263), organy wladzy i administracji zqdowej oraz organy samozqdu terytorialnego kierujq zalozenia albo
pro1ekty akt6w prawnych, o kt6rych mowa w ust. 1, do odpowiednich wladz statutowych zwiqzku, okre6lajqc

termin pzedstawienia opinii nie kr6tszy jednak ni2 30 dni. Termin ten moze zostac skrocony do 21 dni

ze wzglqdu na wazny interes publiczny. Skr6cenie terminu wymaga szczegolnego uzasadnienia. Bieg terminu

na pzedstawienie opinii liczy sig od nastqpnego dnia roboczego, z wylqczeniem soboty, nastqpujqcego po dniu

pzekazania zalo2eh albo projektu wtazz informacjqokre6lajqcqtermin pzedstawienia opinii. Niepzedstawienie

opinii w wyznaczonym terminie uwa2a sig za rezygnacjq z prawa jej wyra2enia.

Zalohenia do proyektu niniejszej uchwaly zostaly pzekazane do Rady Powiatowej OPTJ,Zazqdu Regionu

NSZZ 
"SolidarnoS6" 

oraz Tazqdu Regionu NSZZ ,,Solidamo56 80", w celu pzedstawienia stosownych opinii

w terminie 30 dni; tj. do dnia 12 grudnia 2019 r.

Upzejmie prosze Szanownq Radq o pzyjgcie uchwaty w proponowanym bzmieniu.


