
Uchwała nr 436/2004     
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z  dnia 16 grudnia 2004 r.


w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Siemianowic Śląskich.


                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.  8, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z  2001 r.   Nr 142, poz.1591 z późniejszymi. zmianami ), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 62 , poz.718 ), art.10 ust.1 i  2 i  art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9,   poz. 84 z późniejszymi zmianami )   
                                                             
 
Rada Miasta  Siemianowic Śląskich
uchwala :

§1
              
                     Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok

I.      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
                    
                1.    do 15 miejsc							700,00
                2.    powyżej 15 mniej niż 30 miejsc				900,00         
                3.    równej lub wyższej niż 30 miejsc			        1.650,00

          II.     od samochodów ciężarowych

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                   

                a)   od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                           610,00        
                b)   powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                      950,00 
                c)   powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton                                        1.120,00 


                                 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  według  poniższego zestawienia:
 


dopuszczalna masa całkowita 
         ( w tonach ) 
Stawki podatku( w złotych)
W/g ilości osi jezdnych
          

oś jezdna z zawieszeniem         inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub                      osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważne


2 osie
    od 12 
mniej niż 15
 1.350,00                            1.350,00                                          
    od 15 

 1.650,00                            1.650,00 

 



3 osie


       
    od 12
mniej niż 23 
 1.750,00                            1.750,00
    od 23 

 1.950,00                            1.950,00
    




4 osie i więcej


           
    od 12
mniej niż 29
 2.150,00                            2.150,00 
    od 29                     

 2.360,00                            2.452,80
   
 

                               

III.	od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych  do używania
łącznie z przyczepą lub naczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów

 
              1.   od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                               1.150,00 

	        2.   równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:


liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
           ( w tonach )
Stawki podatku( w złotych )
oś jezdna z zawieszeniem        inne systemy
pneumatycznym lub                 zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanym           jezdnych 
za równoważne



osie jezdne


2 osie
   od 12 
 mniej niż 25
 1.650,00                     1.650,00
   od 25 
 mniej niż 31
 1.750,00                     1.750,00 
   od 31 
 do 36 włącznie
 1.830,48                     1.937,76

 powyżej 36 
 1.830,48                     1.937,76


                   3 osie
         
      
                    
   od 12
 mniej niż 40
1.750,00                      1.750,00 
   od 40

2.360,00                      2.548,65



      IV.   Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
              dopuszczalną masę całkowitą :                                                                                
                                                                                 

	od 7 ton i poniżej 12 ton                                                    -         900,00           

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego.  


	 równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
                przez podatnika podatku rolnego.  

                             
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd 
silnikowy ( w tonach )
Stawki podatku ( w złotych )
 oś jezdna z zawieszeniem      inne systemy zawieszenia
 pneumatycznym lub               osi jezdnych
 z zawieszeniem uznanym 
 za równoważne      
         

osie jezdne


1 oś
od  12
mniej niż 25
    950,00                         950,00
od  25

 1.050,00                      1.050,00 
              




2 osie



od 12
mniej niż 33
1.150,00                       1.150,00
od 33
mniej niż 38 
1.300,00                       1.300,00
od 38

1.700,00                       1.700,00
  




3 osie
od 12
mniej niż 38
1.150,00                       1.150,00
od 38

1.300,00                       1.300,00


 
                        
                                                                   
§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez  względu na  ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej  sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej- nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.  
          
                                            
§ 3
      
Traci moc uchwała Nr 244/2003 roku Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Siemianowic Śląskich oraz 260/2004 z 12 stycznia 2004 roku w sprawie częściowej zmiany do uchwały Nr 244/2003. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.



§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.
            
     
§ 6

 Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie internetowej  pod adresem  www.um.siemianowice.pl.
      
.




U Z A S A D N I E N I E   

            Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz.84 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

	samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 ton.
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masa całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
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 prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
autobusy.

Przepisy w/w ustawy określają również zakres zwolnień stosowanych w podatku od środków transportowych. Zwolnieniu podlegają środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym oraz poda warunkiem wzajemności środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów itd. Z podatku od środków  transportowych zwolnieniu podlegają również środki transportowe, o których mowa w art.8 pkt. 1-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym, jednak warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienionych pojazdów wyłącznie dla tych przewozów, potwierdzone na podstawie dokumentów określonych w odrębnych przepisach. Zwolnieniu podlegają również pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Przepis art. 9 ust.7 określa właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od środków transportowych. Zasada jest, że właściwym organem jest ten organ, na którego terenie działania znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organem właściwym jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.



W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października  2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 t. ( MP Nr 43, poz.753 z 2004 r.) ogłoszono przeliczone na rok 2005 stawki określone w załącznikach 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia  1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP Nr 46, poz.794 z 2004 r.) ogłoszono górne granice stawek kwotowych na rok 2005.

