projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
obowiązujących na terenie miasta Jaworzna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), po konsultacjach określonych
Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196,
poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Określa się na 2016 rok wysokość stawek podatku od środków transportowych w następujących
wysokościach:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH
Powyżej 5,5 do 9 włącznie
Powyżej 9 i mniej
niż 12

Pojazdy zarejestrowane
po 1 stycznia
2016 r. na terenie
miasta Jaworzna

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
1104,00
1200,00

708,00

708,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej - równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

nie mniej niż

zawieszenie
pneumatyczne
lub uznanym za
równoważne

mniej niż

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia
2016 r. na terenie miasta Jaworzna
zawieszenie
pneumatyczne lub
uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

DWIE OSIE

12
15

15

1308,00
1452,00

1404,00
1608,00

804,00
1104,00

900,00
1236,00

18
25

1356,00
1704,00
1908,00

1452,00
1800,00
2004,00

900,00
1200,00
1356,00

1008,00
1560,00
1608,00

TRZY OSIE

12
18
25

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
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12

18

1404,00

1500,00

1200,00

1308,00

18

29

1800,00

1908,00

1404,00

1620,00

2004,00

2496,00

1704,00

2400,00

29

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów - od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
W TONACH
OD 3,5 TONY DO 7 TON WŁĄCZNIE
POWYŻEJ 7 TON I PONIŻEJ 12 TON

STAWKA PODATKU
W ZŁOTYCH

Pojazdy zarejestrowane po
1 stycznia 2016 r. na terenie
miasta Jaworzna
804,00
900,00

1104,00
1200,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

nie mniej
niż

zawieszenie
pneumatyczne
lub uznanym za
równoważne

mniej niż

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia
2016 r. na terenie miasta Jaworzna
zawieszenie
pneumatyczne lub
uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

DWIE OSIE

12
31

31

1308,00
1800,00

1404,00
1908,00

1008,00
1404,00

1104,00
1896,00

1704,00
1800,00
2004,00

1800,00
1908,00
2496,00

1224,00
1308,00
1692,00

1692,00
1704,00
2496,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12
37
40

37
40

5) od przyczepy lub 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:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON

STAWKA PODATKU
W ZŁOTYCH
1008,00

Stawka podatku dla pojazdów
zarejestrowanych po
1 stycznia 2016 r. na terenie
miasta Jaworzna
600,00

6) od przyczepy lub 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:

dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
Równa lub wyższa
niż 12 ton do 36 ton
włącznie
Powyżej 36 ton

Pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia
2016 r. na terenie miasta Jaworzna
zawieszenie
inne systemy
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
uznanym za
jezdnych
równoważne

zawieszenie osi
jezdnych
pneumatyczne
lub uznane za
równoważne
1008,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1308,00

708,00

960,00

1500,00

1608,00

960,00

1260,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA
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W ZŁOTYCH

Pojazdy zarejestrowane po
1 stycznia 2016 r. na terenie

Strona 2

DO 15 MIEJSC WŁĄCZNIE

1 104,00

miasta Jaworzna
900,00

POWYŻEJ 15 MIEJSC I MNIEJ NIŻ
22 MIEJSCA
RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ NIŻ
22 MIEJSCA

1 200,00

1 104,00

1 908,00

1 200,00

§2
1. Stawki określone dla pojazdów zarejestrowanych po 1 stycznia 2016 r. na terenie miasta Jaworzna
nie obejmują środków transportowych, dla których rejestracja na terenie miasta Jaworzna miała już
miejsce.
2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, odnosi się do pojazdów, a nie nowego numeru ewidencyjnego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Kaczmarek
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UZASADNIENIE

Wysokość poszczególnych stawek podatku od środków transportowych przyjętych w niniejszym projekcie
została ustalona na znacznie niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Stawki różnicują przedmiot
opodatkowania w zakresie: - parametrów technicznych tj.: dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub
zespołu pojazdów, rodzaju oraz ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, ilości miejsc do siedzenia (dotyczy
autobusów) oraz zarejestrowania pojazdów na terenie miasta Jaworzna po 1 stycznia 2016 r.
W niektórych grupach pojazdów nie posiadamy ani jednego podatnika. Notujemy powolne
i systematyczne zmniejszenie liczby podatników, posiadaczy środków transportowych. Dotyczy
to zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadających strukturę wielozakładową.
Taki podmiot ma możliwość wyboru organu podatkowego, który ma niższe stawki podatku.
Proponuje się zatem następujące rozwiązania:
·
·
·

obniżenie stawek,
obniżenie stawek do ustawowego minimum w tych kategoriach gdzie nie mamy zarejestrowanego ani
jednego pojazdu – na dzisiaj 15 kategorii pojazdów,
wprowadzenie preferencyjnych stawek dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta po
1 stycznia 2016 r. bliskich ustawowego minimum.

Stawki zostaną zastosowane jednakowo do wszystkich rodzajów środków transportowych. Ma to na celu
zmniejszyć obciążenia fiskalne i jednocześnie być stymulantem do rozwoju usług transportowych oraz
infrastruktury towarzyszącej. Dodatkowo pozwoli to na pozyskanie nowego podatnika.
Jaworzno, 9 listopada 2015 r.
Opracowała: Magdalena Mistarz – Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego.
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