Uchwała Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 grudnia 2015 roku
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 ze zm.), Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:
§1 Określa się podatek od środków transportowych w wysokości :
1. od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994
roku o dopuszczalnej masie całkowitej
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
650,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.060,00 zł
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.280,00 zł
2. od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994
roku o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
614,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.009,00 zł
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.216,00 zł
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
4. od ciągnika siodłowego i balastowego wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1994 roku, przystosowanego do używania łącznie z naczepą,
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony do poniżej 12 ton
1.394,00 zł
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego wyprodukowanego po dniu
31grudnia 1994 roku przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
od 3,5 tony do poniżej 12 ton
1.340,00 zł
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

7. od przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, wyprodukowanej
do dnia 31 grudnia 1994 roku, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1.362, 00 zł
8. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton , wyprodukowanej
po dniu 31 grudnia 1994 roku, z wyjątkiem związanej wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1.300,00 zł
9. od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem
związanej z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia , stawki
podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10.od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku w zależności
od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 22
1.520,00 zł
b) równej lub większej niż 22
1. 892,00 zł
11. od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku w
zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 22
1.466,00 zł
b) równej lub większej niż 22
1.788,00 zł
§2 Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach
proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia
15 lutego i do dnia 15 września na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w BS
Kostrzyn Wlkp. Oddział Nekla.
§3 Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy przeznaczone
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy przeznaczone wyłącznie
do przewozu dzieci do szkół.
§4 Traci moc uchwała Nr XX/159/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku Rady
Miejskiej Gminy Nekla.
§5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .
§6 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 grudnia 2015 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12
13
14
15

13
14
15

1290
1300
1340
1452

1290
1320
1362
1516

1340
1508
1500
1722
1788
1840

1394
1560
1612
1758
1840
1860

Trzy osie

12
15
17
19
23
25

15
17
19
23
25

Cztery osie i więcej

12
23
25
27
29
31

23
25
27
29
31

1788
1840
1892
1996
2060
2120

1810
1860
1914
2040
2662
2662

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 grudnia 2015 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów; przyczepa naczepa +
pojazd silnikowy ( w tonach )
Nie mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

Mniej niż

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

1394
1430
1508
1612

1414
1446
1530
2103

1508
1924

1924
2766

Trzy osie i więcej

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 grudnia 2015 roku

Stawki podatku od środków transportowych przyczep i naczep, 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.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów; przyczepa naczepa +
pojazd silnikowy ( w tonach )
Nie mniej niż

Stawka podatku w złotych

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

Mniej niż

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12
18
25

18
25

1008
1112
1238

1030
1164
1300

Dwie osie
12
28
33
38

1164
1290
1342
1394

28
33
38

1196
1300
1446
1892

Trzy osie i więcej
12
38

38

1342
1446

1362
1518

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/85/ 2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Niniejsza uchwała pozostawia stawki podatku od środków transportowych na rok
2016 na niezmienionym poziomie. Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045),
wprowadzono w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nowe
brzmienie stawki tj. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca oraz b) równej lub większej niż 22 miejsca. Zmiana,
według ustawodawcy, polega na dostosowaniu podziału klas autobusów do obowiązujących
przepisów w zakresie homologacji typu, gdzie stosuje się podział autobusów na autobusy z
liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą
niż 22. Dotychczasowy podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej
lub wyższej niż 30 ma charakter sztuczny. Ponadto w załączniku nr 2 i 3 do ustawy
zastąpiono wyrazy „Trzy osie" wyrazami "Trzy osie i więcej". Zmiana polega na usunięciu
wątpliwości interpretacyjnych.
Powyższa nowelizacja ustawy podatkowej spowodowała konieczność wprowadzenia
w niniejszej uchwale zmiany nazewnictwa stawki dla autobusów oraz zastąpienia
w załącznikach nr 2 i 3 wyrazów ”Trzy osie” wyrazami „Trzy osie i więcej, pozostawiając jej
wysokość na niezmienionym poziomie.
Przyjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

