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UCHWAI,A NR XII/142I19
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U.22019r., poz.506ze zmianamil wzwi4zkl z art.10ust. 1i 2ustawy zdnia l2stycznia 1991 r.
opodatkach ioplatach lokalnych lDz.U. 22019 poz.ll70l iObwieszczenia Ministra Finans6w zdnia
24 lipca 2019r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2020 (M.P .

z dnia 6 sierpnia 2019r. poz. 738)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig wysokoS6 stawek podatku od Srodk6w transporlowy ch na rok 2020:

1. Od samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu ( DMC ):

Dopuszczalna masa calkowita Stawka podatku w zlotych
Wyprodukowane po 2000 roku Wyprodukowane do 2000 roku wlacznie

pou"rr2ei 3,5 do 5.5 t.wlacznie 450 500
Powyzei 5.5 do 9 t. u,lar:znie 650 700
Powy2ei 9 t. ponizei l2 ton 870 l.000

2. Od samochod6w cig2arowych o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) r6wnej lub v',y2sze1 nil
l2 ton:

3. Od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do tZywania tr1cznie znaczepq htb
przyczep4 o dopuszczalnej masie catrkowitej (DMC) zespolu pojazd6w powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton

Dopuszczalna masa calkowita zespofu pojazd6u,
w tonach

Stawl<a podatku w zlotych

Poury2ei 3,5 t. i poni2ei l2 ton l.000

Liczba osi iDMC
w tonach

Stawka podatku w zlotych

Nie rnniej niz Mniej
ni2

Osie jezdne z zawiesz. pneumt. lub uznanym za
16rvnowa2ne

Inne systemy zawieszenia osi
iezdnvch

Dwie osie

l2 l8 t.200 1.460
l8 2.000 2.1 00

Trzy osie

l2 t8 1.090 l.r50
18 2.000 2.1 00

Cztery osie
i wiocei
l2 29 2.000 2.200
29 2.200 2.470
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4. Od ciqgnik6w siodlowych i balastowych pr4rstosowanych do uZywania l}cznie znaczepq lub
przyczep4 o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) zespolu pojazd6w r6wnej lub wigkszej niZ 12 ton

5. Od przyczep i naczep,
(DMC) od 7 ton i poniZej
podatnika podatku rolnego

DMC zespofu poiazd6w w tonach Stawka podatku w zlotych
Od 7 ton i ponizei 12 ton 700

6. Od przyczep i naczep, kt6re l4cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnq masg calkowit4
(DMC) r6wn4 l:ub wyZsz7 niz 12 ton, zwyj4tkiem zwiEzanych zdzialalnoSci4 rolnicz4 prowadzone przez
podatnika podatku rolnego

lrtlre l4cznie z pojazdem silnikowym posiadaj 4 dopuszczaln4 masg calkowit4
12 ton, z wyj4tkiem zwi1zanych z dziaLalno{,ci1 rolnicz1 prowadzonq przez

Liczba osi iezdnych i DMC zespofu poiazd6w Stawka oodatku w zlotvch
Nie mnie.j niZ Mniej

niZ
Osie jezdne zzawiesz. pneurnat. lub

uzna\vanym za r6wnorv.
Inne systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Dwie osie

t2 3l 1.680 1.680
3l 37 1.',760 1.900
37 1.750 1.900

Trzy osie i wiEcej

t2 37 1.760 1.760
3t 2.000 2.500

Liczba osi jezdnych i

DMC zespolu poiazd6w
Stawka podatku w zlotych

Nie mniej niz Mniej ni2 Osie jezdne z zawiesz. pneum at. htb tznan. za
r6wnowa2ne

Inne systerny zawieszenia osi
iezdnych

Jedna oS

l2 25 L060 r.060
25 1.300 1.300

Dwie osie

t2 l8 1.060 1.060
l8 37 1.310 1.310
37 1.580 1.780

Trzy osie i wiece_j

12 37 1.260 1.260
37 1.600 1.600

7. Od autobust,w zaleznoSci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Liczba mieisc do siedzenia Stawka nodatku w zlotych
Mniei ni2 22 mieisc 900
R6wnei lub wv2szei niz 22 rnteisc 1.300

Id: 730349DB-6596-41 A8-94B0-595FAFC87291. Podpisany Strona 2



$ 2. Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie

Ustawa zdnia 12stycznia l99l roku o podatkach ioplatach lokalnych jest aktem prawnym
wprowadzaj4cyrn m.in. oborvi4zek podatkowy w zakresie podatku od Srodk6w transportowych.
Warunkiem poboru w/w podatku na terenie gminy jest wykonanie dyspozycji ustawowej nakladaj4cej na
Radg Grniny obowi4zek okreSlenia stawek podatku wdrodze uchwaly. Wzwi4zku zporyzszynl
zasadnym jest podjgcie niniejszej uchwaly.
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uchwala numer xll/L4z/ 19 "Podiqcie uchwaly w sprawie okre5lenia
wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych. " zostala
podjqta nastqpujEc4 proporcj4 glos6w jestem za L5, iestem przeciw 0,
wstrzymuiq siq 0.

Uchwala zostala podjqta wtrybie jawnym, zryUJEwiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 05.11.2019 14:48:55

Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice,pl

Rad ni zaglosowali iak pon
Iestem za

1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klass
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5, Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuds
7. Rafal Makurat
B. Booumila )kroi
9. Ryszard Piasecki

10. Ian Stachnik
Lt. Pawel Staszek
12. Ryszard Toruficzak
13. AndrzeiWenta
t4. PiotrWoiniak
15. Maria Wr6blewska

Wstrzymuiq sie

BRAK

Numer zal4cznika

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za posrednicnrrem oprogramowania DSSS Vote App.


