
      
         

UCHWAŁA  Nr XXXVIII/308/05

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24  listopada 2005 roku
 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i  art. 42  ustawy  z  dnia 08  marca 
1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001  roku  nr  142,  poz.  1591  z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala co następuje:

§  1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   580,00 zł

b) od 5,5 tony do 9 tony włącznie    850,00 zł

c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton 1 110,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  
    pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
      za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 1 650,00 zł

b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 1 840,00 zł

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 1 850,00 zł

d) nie mniej niż 15 ton 1 970,00 zł

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym
      za równoważne oraz innym systemem zawieszenia  i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1 820,00 zł

b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1 840,00 zł

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 1 890,00 zł

d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton 1 960,00 zł



e) nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton 1 980,00 zł

f) nie mniej niż 25 ton 1 990,00 zł

3)  o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
              za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 1 850,00 zł

b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 1 960,00 zł

c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2 010,00 zł

d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton

    - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 270,00 zł

    - z innym systemem zawieszenia 2 500,00 zł

e) nie mniej niż 31 ton

    - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 270,00 zł

    - z innym systemem zawieszenia 2 500,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 370,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
    masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym
      za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 1 400,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 1 440,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton 1 550,00 zł
d) nie mniej niż 31 ton
    - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1 770,00 zł
    - z innym systemem zawieszenia 1 930,00 zł

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym
       za równoważne oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton 1 830,00 zł

b) nie mniej niż 40 ton
    - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 360,00 zł
    - z innym systemem zawieszenia 2 500,00 zł



5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
    przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
    dopuszczalną masę całkowitą:

   od 7 ton i poniżej 12 ton   770,00 zł

6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
    przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
    dopuszczalną masę całkowitą:

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne
      oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 780,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 970,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton 1 070,00 zł

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne
      oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton   980,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 ton 1180,00 zł
c) nie mniej niż 33 ton, mniej niż 38 ton 1370,00 zł

d) nie mniej niż 38 ton 1790,00 zł

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za równoważne
      oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 1 370,00 zł

b) nie mniej niż 38 ton 1 640,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 15 miejsc   850,00 zł
b) nie mniejszej niż 15 miejsc, mniejszej  niż 30 miejsc 1 420,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 690,00 zł

§  2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§  3

Traci moc uchwała nr XXVIII/216/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada  2004 
roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.



  
§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2006 r.

.



U z a s a d n i e n i e

             Na podstawie art. 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 ze zmianami),  Minister Finansów przelicza stawki minimalne 

podatku  od  środków  transportowych  określone  w  załącznikach  do  ustawy  na  następny  rok 

podatkowy, zgodnie z % wskaźnikiem kursu euro na dzień 1 października danego roku, w stosunku 

do  kursu  euro  w  roku  bazowym i  ogłasza  je  w drodze  obwieszczania  (Obwieszczenie  Ministra 

Finansów z dnia 27 października 2005 r) W związku z tym, że kurs Euro ogłoszony na pierwszy 

roboczy dzień października 2005 r. (który przypadł na dzień 3 października) wyniósł 3,9180 zł, a 

zatem uległ  zmniejszeniu  o  10,21%  w stosunku  do  kursu  Euro  ogłoszonego  na  pierwszy  dzień 

roboczy  października  roku  poprzedniego,  który  na  dzień  1  października  2004  r.  wynosił  4,3634 

stawki  minimalne  podatku  od  środków  transportowych  zostały  przeliczone  zgodnie  z  tym 

wskaźnikiem i zaokrąglone w górę do pełnych groszy.

            Górne granice stawek podatkowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok 

podatkowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech 

kwartałów roku, w którym ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 

października 2005 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2005 r. 

w stosunku do I-III 2004 wzrosły o 2,5% .

            Wysokość  stawek obowiązujących na terenie gminy ustala w drodze uchwały rada 

gminy,  mając  na  względzie  zarówno  górne  granice  stawek,  jak  i  stawki  minimalne 

wynikające z ustawy. Stawki podatku od środków transportowych na 2006 r.  są o 2,5 % 

wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 r.


