UCHWAŁA NR LVI/281/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r. poz.994 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok
2019 (Monitor Polski z dnia 03 sierpnia 2018r. poz. 745), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

832,71 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.389,14 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.666.96 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczny osi:
1) dwie osie jezdne:

3.181,00 zł;

2) trzy osie jezdne:

3.181,00 zł;

3) cztery i więcej osi jezdnych:

3.181,00 zł.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton
1.944,76 zł.
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2.458,70 zł;

b) powyżej 36 ton

3.181,00 zł;

2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2.458,70 zł;

b) powyżej 36 ton

3.181,00 zł.

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaja masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
1.666,96 zł.
6. Od przyczep lub naczep, 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 zalezności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) do 36 ton włącznie

1.944,76 zł;

b) powyżej 36 ton

2.458,70 zł;

2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
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b) powyżej 36 ton

2.458,70 zł;

3) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2.458,70 zł;

b) powyżej 36 ton

2.458,70 zł.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca

1.968,37 zł;

2) równej lub większej niż 22 miejsca

2.488,56 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/209/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2017r. poz. 4902).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 4. Uchwała podlega w ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chojnowa (www.bip.chojnow.net.pl).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązaującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/281/18 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa określa w drodze uchwały
wysokość stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę na 2019
rok nie może przekroczyć poziomu stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, na każdy rok podatkowy.
Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu
cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie komunikatu, w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
W dniu 17 lipca 2018r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod pozycją
702 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018r.
W akcie tym wskazano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018r.
w stosunku do I półrocza 2017r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 %).
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice
stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na nastepny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W dniu 03 sierpnia 2018r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczyspospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod
pozycją 745 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, w tym również maksymalnych
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na rok 2019.
W dniu 25 października 2018r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod
pozycją 1018 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.
Akty te stanowiły podstawę do przygotowania uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
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Mając na uwadze powyższe względy, podjęcie stosownej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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