UCHWAtA NR

S6o/tn/soos

RADY MIASTA RUDA S`LkSKA

z dnia

30. AA . .200 3 r,

w sprawie okreslenia wysoko§ci stawek podatku od trodkbw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych' (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Rada Miasta Ruda SIaska
uchwala:
§ 1. Roczne stawki podatku od 5rodk6w
transportowych obowigzujace na terenie miasta Ruda
Sl ska w wysokosci:
1. Od samochodu

ciglarowego o dopuszczalnej masie catkowitej pojazdu:

1) powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wtacznie 727 97zt
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wiacznie 1.213,28zt
c) powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 1.455,93zt

2) r6wnej lub wy2szej nil 12 ton 2.785,69z#

2. Od ciagnika siodlowego i balastowego przystosowanego do ulywania lgcznie z naczepq lub
przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazd6w:
1)
2)

od 3,5 tony i ponilej 12 ton

1 702 , 91 zi

r6wnej lub wyzszej niz 12 ton
a) do 36 ton wlgcznie
b) powyzej 36 ton

2.152,62z1
2.688,36zt

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastQpujacych dyrektyw WspOlnot Europejskich
z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
: 1) dyrektywy 92/1061EWG
zasad dia niekt6rych typ6w transportu kombinowanego towar6w miQdzy panstwami
czlonkowsklmi ( Dz. Urz . WE L 368 zustanowlenia
17.12.1992 ), wsp6lnych
2) dyrektywy 1999 /
62NVE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawls pobierania opiat za uzytkowanie
niekt6rych typ6w infrastruktury przez pojazdy ciQZarowe (
Dz. Urz. WE L 187 z 20 . 07 1999).
Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie
Dane dotyczace ogloszenia akt6w prawa Unli
z
dniem
uzyskania
przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej
ogloszenia tych akt6w w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej - dotycza
wydanie specjalne.

3. Od przyczePY lub naczepy, kt6re tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna masg
ca#kowita od 7 ton i poni2ej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wytacznie z d?93z#no5cia rolnicza
prowadzona przez podatnika podatku rolnego
4. Od przyczepy lub naczepy, kt6re tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mast
catkowita r6wna lub wytsza nit 12 ton, z wyjatkiem zwiqzanych wytacznie z dziatalnoScia rolnicza
prowadzonaprzez podatnika podatku rolnego: #

a) do 36 ton w#acznie 12 7702
02,981 1z21
b) powytej 36 ton
jscem
w zaletno5ci od liczby miejsc do siedzenia tacznie z mie
000 ,
1) do21 miejscw#acznie

kierowcy:

5. Od autobusu ,

zt
2) powytej 21 miejsc do 29 miejsc wtacznie 1 1. 702
102,,9 1 zt
3) powytej 29 miejsc
Ruda SIaska z dnia 28.11.2008x.
§ 2. Traci moc uchwa#a Nr 650/XXXVI2008 Rady Miasta
w sprawie okre&lenia wysoko5ci stawek podatku od 5rodk6w transportowych.

Ruda Slaska.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sic Prezydentowi Miasta
§ 4. Uchwa#a podlega og#oszeniu w trybie ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogtaszaniu akt6w
Nr 68 , poz. 449 ze zm.).
normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r.
§ 5. Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzcdowym
Wojew6dztwa Slaskiego z mocaobowiazujacaod dnia 1 stycznia 2010r.

Naczelnik
Wydzialu Buc3 etu ^ Flnans6w

rntox

Lucyna Mr z

Uzasadnienie
Stawki podatku od §rodk6w transportowych ( minimalne ) okre§lone w zatacznikach od 1 - 3 do
ustawy z dnia 12 . 01.1991r. o podatkach i opfatach lokalnych ' ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) zostaty przeliczone zgodnie z art. 12b ust. 5 wy2ej wymienionej ustawy . R6wnie2 zostafy
okre§lone g6rne granice stawek podatku od §rodk6w transportowych w my§I zasady wynikajacej
z art. 20 ustawy podatkowej , Przy okre§laniu stawek podatku na rok 2010 wzi@to pod uwag@
wysoko§6 minimalnych i maksymalnych stawek , kt6re b@da obowiazywad w 2010r.
Biorac pod uwag @ wzrost wydatk6w w budtecie Miasta Ruda Slaska przyj@tym na 2010r ., proponujg
okre§ Ii6 stawki podatku od § rodk6w transportowych na 2010r . na poziomie wskazanym w niniejszej
uchwale tj , o wska2nik inflacji 3,5%.

W niniejszej Uchwale uwzglgdniono wniosek Komisji Bud2etu i Przedsigbiorczo §ci Rady Miasta Ruda
Slaska i obnitono ni2ej wymienione proponowane stawki podatku od § rodk6w transportowych do
poziomu obowiazujacego w 2009r. tj.:
1) od ciagnika siodlowego i balastowego przystosowanego do utywania tacznie znaczepalub
przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazd6w powytej 36 ton do wysoko§ci
2.688,36z1
2) od przyczepy lub naczepy , kt6re tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalnq mas@
catkowita powytej 36 ton , z wyjatkiem zwiqzanych wytacznie z dziatalno§cia rolnicza prowadzona
przez podatnika podatku rolnego do wysoko§ci 2 . 079,83zt.
Dla autobusaw o liczbie miejsc do siedzenia tacznie z miejscem dia kierowcy do 21 wtacznie
proponujg okre§Ii6 stawk@ podatku na poziomie 1.000zt. Podyktowane jest to pro § ba Zrzeszenia
Transportu Prywatnego zawarta w pi§mie z dnia 21 . 10.2009r. Ustugi transportowe autobusami do
21 miejsc (tzw. minibusami ) § wiadczone sa na rzecz mieszkahc6w Rudy Slaskiej i obstuguja dwie linie
komunikacyjne Bykowina - Godula i Halemba - Ruda . Obstuga tych linii zajmuje siQ 18 os6b. Zbyt
wysoki podatek m6gtby stanowi6 zagrotenie dla ekonomicznej optacalno§ci tych ustug.

Noczeinik
Wydziofu Budtetu I rInons6w

Lucyna MM^

