
UCHWAŁA NR II/15/14
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy 
Mogilno:

1) od  samochodów  ciężarowych, o których  mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach    lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 638,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 975,00 zł,

c) powyżej 9 ton, a mniejszej niż 12 ton – 1.369,00zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż 12 ton w zależności  od  liczby  osi,    
dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu i rodzaju  zawieszenia  według  stawek  określonych w załączniku Nr 
1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach   
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 657,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 985,00 zł,

c) powyżej 9 ton, a mniejszej niż 12 ton – 1.369,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach          
lokalnych, o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub wyższej niż 12 ton w zależności  
od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu,  zawieszenia  według  stawek   określonych 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 – 356,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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, według 
stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których  mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości    miejsc do 
siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 816,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.738,00 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr XXV/250/12  Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie 
określenia wysokości  stawek  podatku od środków transportowych.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Teresa Kujawa
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Uzasadnienie

UCHWAŁY NR II/15/14

RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z  dnia 5 grudnia 2014 r.

w    sprawie    określenia    wysokości    stawek     podatku    od    środków  transportowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy 
określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 i art. 12b ust.4 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne i minimalne stawki podatku od środków 
transportowych. Górne granice stawek ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, 
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Stawki opłaty zostały określone w granicach nie przekraczających pułapu wysokości, ustalonego zgodnie 
z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2013r., określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r., 
opublikowanego w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 575.  Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od 
środków transportowych, ale wysokość stawek określonych na terenie gminy nie może przekroczyć wysokości 
stawek maksymalnych. Natomiast wysokość stawek minimalnych obliczana jest zgodnie z procentowym 
wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku. Kurs euro ogłoszony na 
pierwszy dzień roboczy października 2014 roku wyniósł 4,1815 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 1,16% 
w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 2013 roku (4,2308). W związku 
z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2015 roku obowiązują 
stawki minimalne z roku 2014. Biorąc powyższe pod uwagę,  proponuję pozostawienie stawek podatku od 
środków transportowych na poziomie roku 2014. Analizując budżet gminy przy pozostawieniu wysokości 
podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego mam na uwadze konieczność zapewnienia 
środków finansowych na realizację zadań własnych gminy, celem zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, 
jak również dobro przedsiębiorców opłacających podatki na terenie tutejszej gminy.

W świetle powyższego wywołanie niniejszej uchwały posiada uzasadnienie.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/14

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od środków  transportowych określonych w § 1 pkt. 2 uchwały
(samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton).

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita    (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie
12 13 1.093,00 1.484,00
13 14 1.093,00 1.484,00
14 15 1.093,00 1.484,00
15 1.093,00 1.715,00
Trzy osie
12 17 684,00 684,00
17 19 684,00 692,00
19 21 1.777,00 1.868,00
21 23 1.777,00 1.868,00
23 25 1.777,00 2.156,00
25 1.777,00 2.156,00
Cztery osie i więcej
12 25 1.230,00 1.246,00
25 27 1.230,00 1.425,00
27 29 2.189,00 2.943,00
29 31 2.261,00 3.026,00
31 2.261,00 3.026,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/14

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały
(ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t).

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy
+ przyczepa(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1.370,00 1.370,00
18 25 1.674,00 2.244,00
25 31 1.674,00 2.244,00
31 1.933,00 2.339,00
Trzy osie
12 40 2.055,00 2.339,00
40 2.358,00 3.026,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/14

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych wyszczególnionych w § 1 pkt 6 uchwały
(przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton).

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd 
silnikowy( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 2 3 4
Jedna oś
12 18 356,00 356,00
18 25 549,00 685,00
25 549,00 767,00
Dwie osie
12 28 1.012,00 1.642,00
28 33 1.012,00 1.642,00
33 38 1.162,00 1.767,00
38 1.573,00 2.327,00
Trzy osie
12 38 1.358,00 1.642,00
38 1.417,00 1.752,00
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