
UCHWAŁA NR xlv/ 12019
RADY MIASTA ZAMOŚC

z dniażB października 201 9 r.

w sprawie określenia wysokości stawelr podatku od środltów transportowych na rok 2020

Napodstawieał1. lBust.2pkt8iart.40Llst. 1ustawyzdniaBlTarcal990r.osamorządziegrninnym(tekst
jednolity Dz.|J.z2019r.poz.506zpóźn. zrn.)iart, l0ust.-l ustawy zdnia12stycznia 1991 r.opodatkach
i opłataclr lokalnyclr (tekst jednolity Dz.|J. zż019 r. poz.1170 zpóźn. zm.), przy ur.vzględnieniu

obwieszczenia Ministra Finansów zdnla 24lipca 2019r. wsprawie górnyclr granic stawek kwotowych
podatków iopłat lokalnych na rok żOżO(M.P. z2019r. poz.738) oraz obwieszczenia Ministra Finansów,
Inwestycji iRozwoju zdnia 15październtka 2019 r. wsprawie minimalnych stawek podatku od środków

transportowych obowiązujących w 20żOr. (M. P. z2019 r. poz. 1020) - Rada Miasta Zamość uchwala, co

następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu cięzarowego o dopuszcza|nej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznię - 636,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ,1.092,00 zł,

c) powyzej 9 ton i ponizej 12 ton - 1.308,00 zł,

2)od samochodu cięzarowego odopuszczalnej rnasie całkowitej pojazdu równej lLrb wyższej niz 12ton,
stawki podatku określonę sąw załączniku nr l do uchwały,

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uzywania łącznie znaazępą lLrb przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniZej 12 ton - 1.ż72,00 zł,

4) od ciągrrika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uzywania łącznie z naęzepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyzszej niż 1ż ton, stawki podatku

określone sąw załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łączrrie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7ton iponiżej 72ton, zwyjątkiem związanych wyłącznie zdztałalnośctą rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatkr-r rolnego - 1.188,00 zł,

6) od przyczepy lub naazepy, które łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę oałkowitą
równą lrrb wyzszą niż 12ton, zwyjątkiem związanych wyłącznie zdziałalnością ro|niczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku ol<ręślone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od arrtobusu, w zalezności od liczby miejsc do siecizeniapoza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niz22 miejsca - I.4'76,00 zł,

b) równej lub większej niż22 miejsca - 1.Blż,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennikrr Urzędowym Województwa Lubelskiego,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 4. Uchwała wclrodzi w zycie po rrpływie 14 dni od dnia ogłoszerria.

:tr:iM
DYR

Id: DlAAA9D8-E36E-4380-A43B-D7BOB445AA93. Uchwalony Strona 1



Załącmiknt 1

do uchwĄ Nr XIV/. . .. . . .12019
Rady Miasta Zamośó
z dnia 28 pńdziernika 2019 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Trzy osie

Dopuszczalna
maSa

calkowita
(w tonach)

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku dla
samochodów

z zawieszeniem
pneumaĘcznym lub

zawieszeniem uznanym
za równoważne

(w zł)

Stawka podatku
dla samochodów

z innymi
systemami

zawieszenia osi
jezdnych

(w zł)

Nie mniej
niż

Mniej niż

Dwie osie
|2 13 1704,00 1932,00

13 14 1152,00 1980,00

14 15 1848,00 1992,00

15 1920,00 2I36,00

os
12 l7 1884,00 1992,00

I7 19 1932,00 217ż,00

19 2l l99ż,00 żl48,00

21 ż3 2088,00 2232,00

/.J 25 2184,00 2280,00

25 2208,00 2364,00

o§le r wlęc€
12 25 l992,00 2220,00

25 2,1 2040,00 2280,00

2,7 29 ż112,00 ż352,00

29 31 2160,00 2784,00

31 ż2OB,00 żBż0,00
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Załączniknr ż
do uchwĄ Nr XIV/. ......12019
Rady Miasta Zamość
z dnia ż8 pńdziernika 201 9 r.

Stawki podatku od ciągnilrów siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdórv równej lubwyższej niż12ton

Dopuszczalna masa całlrowita
zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa

(w tonach)

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku
dla ciągników z
zawieszeniem

pneumatycznym
lub uznanym za

równoważne
(w zł)

Stawka podatku
dIa ciągników

z innymi
systemami

zawieszenia osi
jezdnych

(w zł)

Nie mniej niż Mniej niż

Dwie osie
12 18 1572,00 1656,00

1B 25 1656,00 1776,00

25 31 I776,00 187ż,00

31 1932,00 żlB4,00

oSIe l w
I2 40 1BB4,00 20l6,00

40 2l00,00 ż83ż,00
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Zńączniknr 3

do uchwały Nr XIV/,. ....,,/ż0I9
Rady Miasta Zanośó
z dnia ż8 pńdziernika ż079 r.

Stawki podatku od prryczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż I2 ton

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: przyczepa
lnaczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku
dla przyczep i

naczep z
zawieszeniem

pneumatycznym
Iub uznanym za

równoważne
(w zł)

Stawka podatku
dla przyczep

i naczep
z innymi

systemami
zawieszenia osi

jezdnych
(w zł)

Nie mniej niż Mniej niż

Jedna oś
12 l8 1224,00 1296,00

]B 25 1296,00 1464,00

25 1464,00 l54B,00

Dwie osie
12 ż8 lż24,00 1320,00

28 33 7296,00 7464,00

JJ 38 1464,00 1548,00

38 1656,00 19B0,00

o§re r wlęce
12 38 1608,00 1620,00

3B 1836,00 1968,00
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UZASADNIENIE

Górne stawki poc-latku od środków transpotlowych dla wszystkich rodzajów pojazclów ulegają
corocznie zmianie na rrastępny rok podatkowy w stoptliu odpowiadającym wskaźnikowi cetr
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego połrocza, w stosunku do anaiogicznego okresu roku
poprzeclniego, Dla pojazdów wymienionych w załącznikach 1-3 do uchwały (tj. dla samochodórv
cięzarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całltowitej
równej lub wyższej niż 12 ton), określone zostały równiez stawki minimalrrę. Stawki minimaine ulegają
przeliczenill zgodnie z procentowym wskażrikiem kursu Euro na pierwszy dzięri roboczy października
danego roku w stosunku do kursu Euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jezeli wskaźnik ten
jest nizszy niż 50ń, stawki okręślonę w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianię w następnym roku
podatkowym.

Na 2020 r. górne stawki podatku wzrosły o 1,8 Yo w porórvnaniu do gornych stawęl<
obowiązujących w roku biezącym. Wskaźnik kursu E,uro na dzięń 01.10,2019 r. wyniósł 4,3]14 zł, azatem
uległ zrviększeniu o 2,28% w stosunku do klustt Euro ogłoszollego na 01.10.20lB r. (który rł,ynosił 4,2796
zł.), w związku z czym nritlirnaltle stawki podatku od środltów transpońowych na 2020 r. nie ulegają
zmianie w porównaniu do stawek w roklt biezącym.

Wspierając lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą w zakresie usług
transpoftorvych iwychodząc naprzeciw iclr oczekiwaniom, a takze ze względu na stosunkowo dużą
rnobilność bazy podatkowej, proponuje się llię podr,vyższac stawek podatku na przyszły rok.
Zaproponowane stawki podatku dla poszczególnych śrcldków transpoftowych kształtują się na poziomie od
52,6% do 8'7,7oń stawek maksymalnych.

Skutkien finansowym obrrizenia stawek nraksymalnych na 2020 r. (czyli określenia stawek
podatkowych w zaproponowanej wysokości) będzie uszczuplenie potencjalnych dochodów o ok. 931.600 zł
(ok, 867.085 zł w roku bieżącym).

Planowane dochody na 2020 r, - ok, r.935.000 zl, tj, na poziomie 100 % przewidywanego
wykonania za rok bieżący (planowane dochody na 2019 r. - 1.970.000 ń, przewidywarre wykonanie _

1,935.000 zł),

Id: D i AAA9D8-E3 6E-43 80-A 43B -D7 BOB445AA93. Uchwalony Strona 1


