UCHWAŁA Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Tj. Dz. U, z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i
Nr 113, poz. 984) w związku z art.10, ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych ( Tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200, poz.
1683 ), Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy
całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały
2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton z tym, że w zależności od roku produkcji pojazdu, oraz jego wpływu na środowisko
stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4/ 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, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5/ od przyczepy i naczepy, 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 z tym, że
w zależności od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku
określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6/ od przyczepy lub naczepy, 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, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
7/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji pojazdu oraz jego
wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2
Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub na
konto: BANK PEKAO SA I O/ŁOWICZ 10801486 -71 - 3604 – 80100
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Jan Kaliński

U Z A S A D N I E N I E:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii
Europejskiej ( Dz. u. Nr 122 poz. 1315 ) w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych ( Tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 oraz Dz. U. Nr 200,
poz. 1683 ), z dniem 1 stycznia 2002 roku w art. 8 wprowadzono zmiany z zakresu
opodatkowania podatkiem od środków transportowych na 2002 rok.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton,
5/ przyczepy i naczepy, 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:
6/

przyczepy i naczepy, 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,

7/

autobusy,

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa w drodze
uchwały wysokość stawek w podatku od środków transportowych.. W projekcie uchwały na
2003 rok zaproponowano stawki bardziej uszczegółowione od stawek obowiązujących w roku
2002, uwzględniając wskazane przez ustawę dane dotyczące rodzaju środka transportowego i
jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek
pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.
Proponowane stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych przewidzianych w art. 10
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz w załącznikach 1- 3 do tejże ustawy (Tj. Dz. U.
z 2002 roku Nr 9, poz. 84 oraz. Dz. U. Nr 200, poz. 1683 ).
W poszczególnych rodzajach przedmiotów opodatkowania nie wystąpiło zwiększenie
wysokości stawki. Wprowadzając uszczegółowienie niektórych przedmiotów opodatkowania
w załącznikach do uchwały Nr 2, Nr 4 i Nr 6 zastosowano w niektórych przypadkach stawki
minimalnie niższe od stawek obowiązujących w 2002 roku.

Projekt uchwały nie wprowadza innych zwolnień w podatku od środków transportowych na
2003 rok, niż zwolnienia określone w art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
a mianowicie:
zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1/ pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw
dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających
z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2/ środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy
używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
3/ pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Uchwały Nr III/9/ 2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

Rok produkcji pojazdu
i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

stawka podatku
( w złotych )
wpływ na środowisko

pozostałe

wyprodukowany po 1990 roku
od 3,5 do 5,5 włącznie

540,00

570,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

670,00

700,00

powyżej 9 i poniżej 12

850,00

900,00

wyprodukowany do 1990 roku
od 3,5 do 5,5 włącznie

570,00

600,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

690,00

730,00

powyżej 9 i poniżej 12

890,00

940,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

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

mniej niż

Dwie
12

stawka podatku
( w złotych )
oś jezdna(osie jezdne )
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszania osi
jezdnych

osie

15

15

1250,00

1300,00

1270,00

1335,00

Trzy osie
12

19

1270,00

1335,00

19

25

1660,00

1860,00

1760,00

2024,00

25

Cztery Osie i więcej
12

19

1270,00

1335,00

19

31

1760,00

2124,00

1860,00

2124,00

31

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

Rok produkcji pojazdu
i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

stawka podatku w złotych
wpływ na
środowisko

pozostałe

wyprodukowane po 1990 roku
od 3,5 i poniżej 12

850,00

900,00

wyprodukowane do 1990 roku
od 3,5 i poniżej 12

890,00

940,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +przyczepa
( 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

18

1250,00

1300,00

18

31

1270,00

1335,00

1760,00

1800,00

31
Trzy Osie
12

18

1270,00

1492,00

18

40

1300,00

1500,00

1760,00

2207,00

40

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

Rok produkcji pojazdu i
dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

stawka podatku ( w złotych )

wpływ na środowisko

pozostałe

wyprodukowany po 1990 roku
od 7 i poniżej 12

655,00

690,00

wyprodukowany do 1990 roku
od 7 i poniżej 12

690,00

725,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów naczepa /przyczepa
+pojazd silnikowy( 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
zawieszania osi
jezdnych

700,00

750,00

750,00

790,00

Jedna oś
12

25

25
Dwie osie
12

28

1040,00

1200,00

28

38

1100,00

1350,00

1140,00

1472,00

1040,00

1100,00

1140,00

1200,00

38
Trzy osie
12
38

38

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr III/9/2002
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 grudnia 2002 roku.

Rok produkcji pojazdu i ilość
miejsc do siedzenia

stawka podatku

wpływ na środowisko

( w złotych )

pozostałe

wyprodukowany po 1990 roku
mniejszej niż 30 miejsc

850,00

900,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1235,00

1300,00

wyprodukowany do 1990 roku
mniejszej niż 30 miejsc

890,00

935,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1280,00

1350,00

