DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia środa, 6 listopada 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Zaborniak Marcin Jacek

Poz. 5219

Data: 06.11.2019 14:01:44

UCHWAŁA NR XI/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
(M.P. z 2018 r. poz. 1018)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się z dniem 1 stycznia 2020 r. wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych,
obowiązujących na terenie Gminy Przecław:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

406,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

676,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

812,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

947,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

947,00 zł,

c) powyżej 9 ton

947,00 zł.

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 w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
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
812,00 zł.
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6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub większą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołów pojazdów
i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsc

1 300,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 700,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące wyłącznie do systematycznego
przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych wykonywanego na terenie Gminy Przecław.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo -Gospodarczej Rady Miejskiej
w Przecławiu.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Przecław w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2018 r., poz. 5248).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Przecławiu
Monika Skowrońska-Ziomek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 października 2019 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
uznanym za równoważne
Dwie osie

Nie mniej niż

mniej niż

12

13

1 550,00 zł

1 550,00 zł

13

14

1 550,00 zł

1 550,00 zł

14

15

1 550,00 zł

1 550,00 zł

1 550,00 zł

1 550,00 zł

15

Trzy osie
12

17

1 550,00 zł

1 550,00 zł

17

19

1 550,00 zł

1 550,00 zł

19

21

1 550,00 zł

1 550,00 zł

21

23

1 550,00 zł

1 550,00 zł

23

25

1 550,00 zł

1 645,00 zł

1 550,00 zł

1 645,00 zł

25

Cztery osie i więcej
12

25

1 550,00 zł

1 726,00 zł)

25

27

1 550,00 zł

1 726,00 zł

27

29

1 550,00 zł

1 726,00 zł

29

31

1 726,00 zł

2 560,00 zł

1 726,00 zł

2 560,00 zł

31
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 października 2019 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

12

18

1 200,00 zł

1 200,00 zł

18

25

1 200,00 zł

1 200,00 zł

25

31

1 200,00 zł

1 200,00 zł

1 550,00 zł

2 023,00 zł

31

Trzy osie i więcej
12
40

40

1 550,00 zł

1 798,00 zł

1 798,00 zł

2 660,00 zł
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 30 października 2019 r.
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, 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)
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

12

18

950,00 zł

950,00 zł

18

25

950,00 zł

950,00 zł

950,00 zł

950,00 zł

25

Dwie osie
12

28

950,00 zł

950,00 zł

28

33

950,00 zł

950,00 zł

33

38

950,00 zł

1 263,00 zł

1 124,00 zł

1 663,00 zł

38

Trzy osie i więcej
12
38

38

1 200,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

1 253,00 zł
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Uzasadnienie
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 738) maksymalne stawki podatku od
środków transportowych wzrosły w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2019
o 1,8 % (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.
ustalony zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 689).
Mając na uwadze art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) ustawodawca upoważnił Rady Gmin do podejmowania uchwał w sprawach
podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Projekt uchwały realizuje delegację ustawową przewidzianą w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), zgodnie z którą Rada Gminy
w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że górne granice
stawek kwotowych podatku od jednego środka transportowego na 2020 r. nie mogą przekroczyć stawek
określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów
poinformowało, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2019 r. w stosunku do kursu euro
na dzień 1 października 2018 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2020 r. będą obowiązywały
stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r., wskazane
w obwieszczeniu z dnia 15 października 2018 r. Rada Miejska w Przecławiu posiada uprawnienie do określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych, mieszczących się w wyznaczonych przedziałach
kwotowych, jakie mają być stosowane na obszarze Gminy Przecław.
W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Przecław w roku 2020 nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra
Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2020 r.
Przyjęto natomiast stawki podatkowe z roku 2019. Przy takim założeniu dochody z tytułu podatku od środków
transportowych kształtować będą się na poziomie 179 910,00 zł, co stanowi 50,23% możliwych do uzyskania
wpływów. Obniżenie stawek do poziomu z 2019 r. skutkować będzie zmniejszeniem wpływów do budżetu
o 178 242,00 zł. Natomiast utrzymanie obowiązującego dotychczas zwolnienia (przy zastosowaniu stawek
z 2019 r.) dla autobusów służących wyłącznie do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży do szkół
i placówek oświatowych wykonywanego na terenie Gminy Przecław to koszt w wysokości 5 100,00 zł (obecnie
zwolnieniu podlega 3 autobusy).
Kształtowanie się stawek na zaproponowanym poziomie wciąż posiadać będzie charakter preferencyjny,
co może przyczynić się do większej ilości rejestracji pojazdów podlegających podatkowi od środków
transportowych na terenie Gminy Przecław.
Mając powyższe na względzie, wysoce uzasadnione jest podjęcie uchwały.

