
UCHWAŁA NR XII/80/2015
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie miasta Tczewa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 849; z późn. zm.) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. z 2015r. poz. 735), Rada Miejska w Tczewie po zaciągnięciu 
opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. pkt 9 od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla 
kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 840,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1685,00 zł”;

2) § 2 lit. b – otrzymuje brzmienie:

„§ 2. lit. b: od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
dla kierowcy

- mniejszej niż 22 miejsca – 720,00 zł

- równej lub większej niż 22 miejsca – 1550,00 zł”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

1) Niniejsza Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07.12.1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 
368 z 17.12.1992 r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17.06.1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WR L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Id: 820C2C2A-E97A-41E7-8764-410EBF605CB3. Podpisany Strona 1



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. Uchwała podlega również 
opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie

Rada gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849) określa w drodze uchwały wysokość stawek
podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego środka transportowego
nie może przekroczyć stawki maksymalnej oraz nie może być niższa od stawki minimalnej, które
to stawki ogłaszane są corocznie przez Ministra Finansów.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa poszczególne rodzaje środków transportowych
lecz do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy różnicowanie wysokości stawek
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ
środka transportowego na środowiska naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw ( Dz. U. 2015 poz. 1045) zmieniła z dniem 1 stycznia 2016 r. w art. 10 ust. 1 pkt
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawy opodatkowania i wysokości podatku
od poszczególnych klas autobusów.

Sztuczny podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub wyższej niż
30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz
autobusy z liczbą miejsc równą lub większy niż 22. Wysokość podatku dla nich została określona
odpowiednio 1918,50 i 2425,51 zł.

Należy więc w uchwale XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
Tczewa dokonać zmiany podstawy opodatkowania autobusów dostosowując ją do obowiązujących
przepisów.

Obowiązujące stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa wynikające
z w/w uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów
na 2016 r. dlatego też pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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