BR.0007.96.2015
UCHWAŁA NR XII/123/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 9 ust 11, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - wg
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wg
załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - wg
załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
6) 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 wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu - wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 221).
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§ 3.
Traci moc uchwała nr XXXIII/268/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w
drodze obwieszczenia górne i dolne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych.
Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym
wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu
euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż wzrost o 5% stawki
te nie ulegają zmianie. W obecnym roku wskaźnik ten uległ zwiększeniu o 1,51%.
Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych. Wskaźnik ten w I półroczu 2015 w stosunku do I półrocza 2014r. wyniósł 98,8
(spadek cen o 1,2%).
Na rok 2016 r. zwiększa się stawki podatku średnio o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.
Stawki podatku od środków transportowych są zróżnicowane w zależności od masy całkowitej, masy
zespołu pojazdów, ilości osi, roku produkcji, liczby miejsc do siedzenia, wpływu na środowisko.
Ponadto ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) do podatku od środków transportowych została
wprowadzona nowa kategoria pojazdu – autobus o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy mniejszej niż 22 miejsca oraz równej lub większej niż 22 miejsca, dla której stawki podatku
określono w załączniku nr 7.
W załączniku nr 4 dotyczącego wysokości stawek podatku dla ciągników siodłowych i
balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 t wprowadzono zmianę dotyczącą pojazdów posiadających „trzy
osie i więcej” dla których określono stawki podatku. W 2015 roku stawki podatku były określone dla
pojazdów posiadających „trzy osie”.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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