Projekt

Uchwała Nr ....................
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 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 2017 r., poz. 1875) art 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 1785) 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 2017r., poz 1523), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr
XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określania
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. U. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Określa się na 2018 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
396,00

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 5,5 do 9 włącznie
Stawka podatku w złotych
600,00

powyżej 9 i mniej niż 12
708,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej - równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niż
mniej niż
Dwie osie
12
15
15
Trzy osie
12
18
18
25
25
Cztery osie i więcej
12
18
18
29
29

Zawieszenie pneumatyczne lub
Inne systemy zawieszenia osi
uznane za równoważne
jezdnych
Stawka podatku w złotych
804,00
1104,00

900,00
1236,00

900,00
1200,00
1356,00

1008,00
1560,00
1608,00

1200,00
1404,00
1704,00

1308,00
1620,00
2400,00

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
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Stawka podatku w złotych
804,00
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powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

900,00

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
mniej niż
Dwie osie
12
31
31
Trzy osie i więcej
12
37
37
40
40

Zawieszenie pneumatyczne lub
Inne systemy zawieszenia osi
uznane za równoważne
jezdnych
Stawka podatku w złotych
1008,00
1404,00

1104,00
1896,00

1224,00
1308,00
1692,00

1692,00
1704,00
2496,00

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
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

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub
uznane za równoważne
708,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
960,00

1200,00

1704,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc do siedzenia
do 15 miejsc włącznie
powyżej 15 miejsc i mniej niż 22 miejsca
równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych
900,00
1104,00
1200,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert
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UZASADNIENIE

Maksymalne stawki podatkowe, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z 28 lipca 2017 r. (M.P. poz. 800) będą wyższe w porównaniu z 2017 rokiem o 1,9%, czyli o wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.
Proponuje się utrzymanie w 2018 roku stawek podatku od środków transportowych na poziomie
obowiązującym w 2016 roku. Szacowana różnica między wartością podatku liczoną wg stawek
maksymalnych na koniec września a zaproponowanymi to 774.500,Proponowane stawki, w odniesieniu do maksymalnych są niższe w poszczególnych grupach od 16 do ponad
60%.
Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym. Zobowiązanymi do zapłaty są właściciele:
samochodów ciężarowych ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Stawki
zostały zróżnicowane, uwzględniając w szczególności: dopuszczalną masę całkowitą oraz liczbę miejsc
do siedzenia w przypadku autobusów.
Utrzymanie stawek podatkowych wraz z obowiązującym pakietem uchwał o pomocy regionalnej i de minimis,
skierowanych do przedsiębiorców stanowi jeden z elementów wspierających działania na rzecz stabilizacji
obciążeń podatkowych oraz czynnik wzrostu aktywności inwestycyjnej w Jaworznie.

Jaworzno, 6 listopada 2017 r.
Opracowała: Magdalena Mistarz
Naczelnik Wydziału Budżetowo - Finansowego
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