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UCHWAŁA Nr XXXVI/182/2013
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.2)) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) i obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. z 2013 r., poz. 724), Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: (art. 8 pkt 1)

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: (art. 8 pkt 2)

1)
2)

Zmiany ustawy opublikowano w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318.
Zmiany ustawy opublikowano w: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr
102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378 oraz zmiany wynikające z M. P. z 2010 r. Nr 55,
poz. 755; Nr 75, poz. 950; z 2011 r. Nr 95, poz. 961; Nr 95, poz. 962.
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: (art. 8 pkt 3)

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: (art. 8 pkt 4)

5. Od przyczep lub naczep, 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: (art. 8 pkt 5)
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6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: (art. 8 pkt 6)

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: (art. 8 pkt 7):

§ 2.1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do
i ze szkół.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 3. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch równych ratach w terminie: do dnia 15 lutego
i do dnia 15 września, bez wezwania, na rachunek budżetu Gminy Słubice lub w kasie Urzędu Gminy Słubice.
§ 4. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Wójt Gminy Słubice.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/123/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku Rady Gminy Słubice.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski
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Uza sa d ni en ie
Uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych obligującej Radę Gminy do określenia stawek podatku od środków transportowych. Zawarte w uchwale stawki
podatku zgodne są z założeniami do budżetu Gminy Słubice na 2014 rok, zakładającymi wzrost stawek do wysokości
stawek określonych na 2014 rok przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. W obwieszczeniu z dnia 7 października 2013 r. zrealizowano dyspozycję art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którą ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, obowiązujące w 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) minister właściwy do spraw
finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych (art. 10
ust. 1). W obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 r. dokonano przeliczenia górnych granic stawek kwotowych na 2014 r.
zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do
pierwszego półrocza 2012 r. który wyniósł 0,9 %. Mając na względzie powyższe w przygotowanej uchwale w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. podwyższono stawki podatku dla poszczególnych rodzajów środków transportowych średnio o 2,4 %.

