UCHWAŁA
RADY MIASTA SULEJÓWEK
Nr XLVII/280/09
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r.
nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r (M.P.
nr 52, poz.742) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M.P. nr 67
poz 872) – Rada Miasta Sulejówek uchwala co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
Sulejówek:
1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
470,00zł.,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
740,00zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
850,00zł.;
2. od samochodów ciężarowych, o których 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 ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony do poniżej 12 ton
660,00zł;
4. od ciągników siodłowych lub balastowych, 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 jezdnych i rodzaju 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,
500,00zł.;
6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 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 liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
650,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.200,00zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.
§3
Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr 85/XVI/07 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek
Krzysztof Gruziński

Uzasadnienie
Uchylenie uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 85/XVI/07 z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych spowodowane
jest zmianą stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2010 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r.
Od 1 stycznia 2008r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
Na podst. art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa w drodze
uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka
podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć wysokości górnych
stawek kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r
(M.P. nr 52 poz.742) oraz nie może być niższa od stawek minimalnych podatku określonych
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r (M.P. nr 67poz 872. ).
Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2010 rok uległy
podwyższeniu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , który w okresie
pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 3,5 % w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku.
Stawki minimalne podatku na 2010r zostały przeliczone zgodnie z procentowym
wskaźnikiem kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Kurs euro ogłoszony
na dzień 1 października 2009r. wyniósł 4,2450zł, a zatem uległ zwiększeniu o 25,52%
w stosunku do kursu euro który 1 października 2008r. wynosił 3,3819zł.
W obowiązującej dotychczas uchwale część stawek podatku od środków transportowych
określonych w załączniku nr 1 i nr 2 jest niższa od stawek minimalnych podatku
obowiązujących w 2010r i wymaga zmiany uchwały.
W uchwale określającej wysokość stawek na 2010 rok podwyższono stawki podatku:
1/ od samochodów ciężarowych określonych w załączniku nr 1 do uchwały
- o dopuszczalnej masie całkowitej od 23 ton ( trzy osie) z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych z kwoty 1.580zł do 1.594zł ( min 1.593,77zł),
- o dmc od 29 ton ( cztery osie i więcej) z zawieszeniem pneumatycznym z kwoty 1.485zł
do 1.672zł ( min 1.671,99zł),
- o dmc od 29 ton ( cztery osie i więcej ) z innym systemem zawieszenia z kwoty 2.250zł
do 2.480zł ( min 2.479,97zł),
- o dmc od 31 ton ( cztery osie i więcej ) z innym systemem zawieszenia z kwoty 2.450zł
do 2.480zł ( min 2.479,97zł).
2/ od ciągników siodłowych i balastowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały
- o dmc od 31 ton ( dwie osie) z zawieszeniem pneumatycznym z kwoty 1.400zł do kwoty
1.428zł (min 1.427,98zł) ,
- o o dmc od 31 ton ( dwie osie) z innym systemem zawieszenia z kwoty 1.950zł do kwoty
1.960zł ( min 1.959,23zł),
- o dmc od 40 ton ( trzy osie i więcej) z zawieszeniem pneumatycznym z kwoty 1.550zł
do 1.743zł ( min 1.742,06zł),
- o dmc od 40 ton ( trzy osie i więcej) z innym systemem zawieszenia z kwoty 2.300zł
do kwoty 2.577zł (min 2.576,88zł) .
Pozostałe stawki podatku na 2010 rok określone w uchwale pozostają w wysokości stawek
obowiązujących na terenie miasta Sulejówek od 2008 roku.
Ma to na celu poprawę konkurencyjności gminy w opodatkowaniu środków transportowych,
co skutkuje zwiększeniem ilości zarejestrowanych pojazdów oraz zwiększeniem dochodów
z tytułu podatku od środków transportowych.

