
Uchwała Nr 0007.X.81.2019
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  0007.III.17.2018  Rady  Gminy  Suchy  Dąb  
z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Suchy Dąb 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 10 ust.1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze późn. zm.) oraz
Obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 25 października 2018 r.  w sprawie stawek podatku od
środków  transportowych  obowiązujących  w  2019  r.  (M.P.  z  2018  r.,  poz.1018)  i  pkt  2
Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z  dnia  25  lipca  2018  r.  w  sprawie  górnych  granic  stawek
kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 745)- Rada Gminy Suchy
Dąb uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku  
w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku od środków transportowych na  terenie  gminy
Suchy Dąb wprowadza się następujące zmiany

a) zmienia się załącznik Nr 7, który otrzymuje brzmienie: 

STAWKI  PODATKU  DLA  AUTOBUSÓW,  W  ZALEŻNOŚCI  OD  LICZBY  MIEJSC  DO
SIEDZENIA POZA MIEJSCEM SIEDZENIA KIEROWCY 

Liczba miejsc do siedzenia                    stawka podatku w zł

od do wyprodukowano  po
1990 r.

wyprodukowano  do
1990 r.

- 15 150 250

16 21 250 350

22 i powyżej 550 550

b) uchyla się paragraf 2.

§ 2.1  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2.  Uchwała wchodzi  w życie  po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

                                                                                                 PRZEWODNICZĄCA
                                                                                                                         RADY GMINY

                                                                                                                           /-/ Małgorzata Cyra



Uzasadnienie:

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1445, z późn. zm.) stanowi, iż przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2, 3, 4, 6

i  7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów

opodatkowania,  uwzględniając  w  szczególności  wpływ  środka  transportowego  na  środowisko

naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. W związku z powyższym proponuje się

zastosować zmianę stawek dla:

- autobusów .

Przedstawiona  uchwała  zakłada  odejście  od  stosowanego  od  wielu  lat  w  gminie  Suchy  Dąb

podziału przedziałów przedmiotu opodatkowania na dwie grupy autobusów zależności od liczby

miejsc do siedzenia:

- mniej niż 22  miejsca

- równe lub więcej niż 22 miejsca

i wprowadzenie nowego podziału przedmiotu opodatkowania na trzy grupy podziału w zależności

od  roku produkcji i  liczby miejsc do siedzenia:

- do 15  miejsc

- od 16 do 21 miejsc

-           od 22 i powyżej

Proponowane zmiany w zakresie opodatkowania autobusów skutkować będą obniżeniem obecnie

obowiązującej stawki.

                                                                                                                                    WÓJT
/-/ Henryka Król


