
Druk Nr 294 /2016 
Projekt z dnia 31 p~dWni\cr, m6, 

Projekt 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie okreSlenia wysokoici stawek podatku od Srodkow transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 6 i 1579), 

Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

3 1. Roczne stawki podatku od irodk6w transportowych wynoszq: 

I) od samochodu ciqiarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyiej 3,5 tony i ponizej 

12 ton, z tym ze w zaleinoici od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu oraz jego wplywu 

na irodowisko naturalne, stawki podatku okreila zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly; 

2) od samochodu ciqiarowego o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyiszej niz 

12 ton, z tym ze w zaleinoici od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreila zalqczni k Nr 2 do niniejszej uchwaly; 

3) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lqcznie z naczepq 

lub przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3,5 tony i ponizej 

12 ton, z tym i e  w zaleinoici od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu oraz jego wplywu 

na Srodowisko naturalne, stawki podatku okreila zalqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaly; 

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lqcznie z naczepq 

lub przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow r6wnej lub wyzszej niz 

12 ton, z tym ze w zaleznoSci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreila zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly; 

5) od przyczepy lub naczepy, ktore Iqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq 

mas9 calkowitq od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie 

z dzialalnoiciq rolniczq prowadzonq przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku 

okreSla zaIqcznik Nr 5 do niniejszej uchwab; 

6) od przyczepy lub naczepy, ktdt-e lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq 

masq calkowitq rdwnq lub wyiszq nii  12 ton z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie 
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zdzialalnoiciq rolniczq prowadzonq przez podatnika podatku rolnego, z tym 

ze w zaleznoici od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia, stawki podatku okreila zalqcznik Nr 6 do niniejszej uchwaly; 

7) od autobusu, z tym ze w zaleznoici od iloici miejsc do siedzenia oraz jego wplywu 

na irodowisko naturalne, stawki podatku okreila zatqcznik Nr 7 do niniejszej uchwaly. 

4 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

4 3. Traci moc uchwala Nr LI11047112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 listopada 

2012 r. w sprawie okreilenia wysokoici stawek podatku od irodk6w transportowych 

(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 41 75). 

tj 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r., jednak nie wczeiniej niz 

po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa 

Lodzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 
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Zalqcznik Nr 1 

do uchwaly N r 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODATKU DLA SAMOCHODU Cl~;ZAROWEGO 0 DOPUSZCZALNEJ 
MASIE CALKOWITEJ POWYZEJ 3,5 TONY I PONIZEJ 12 TON 

Dopuszczalna masa calkowita 
Iw tonachl 

Stawka podatku w zlotych 
spelnia nonny czystosci spalin 

nie nizsze niz EURO 2 
pozostale 

powyzej 3,5 do 5,5 wl~cznie 700,00 804,30 
powyzej 5,5 do 9 wlqcznie 1.200,00 1.341,76 
po~zej 9 i ponizej 12 1.500,00 1.610,10 
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Zal~cznik Nr 2 

do uchwaly N r 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIl~;l,AROWEGO 0 DOPUSZCZALNEJ 
MASIE CALKOWITEJ ROWNEJ LUB WYl,SZEJ NIl, 12 TON 

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita 
Stawka podatku w zlotych 

Iw tonachl 
os jezdna (osie) 
z zawieszeniem inne systemy 

nie mniej niz mniej niz zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanym 

pneumatycznym lub 
jezdnych 

za rownowazne 
Dwie osie 

12 13 1.700,00 1.750,00 
13 14 1.750,00 1.800,00 
14 15 1.800,00 1.850,00 
15 2.100,00 2.300,00 

Trzy osie 
12 17 1.800,00 1.900,00 
17 19 1.900,00 2.100,00 
19 21 2.100,00 2.400,00 
21 23 2.200,00 2.500,00 
23 25 2.500,00 2.700,00 
25 2.800,00 2.900,00 

Cztery osie i wit(cej 
12 25 2.300,00 2.450,00 
25 27 2.400,00 2.550,00 
27 29 2.500,00 2.650,00 
29 31 2.650,00 2.950,00 
31 2.950,00 3.072,52 
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Zalctcznik Nr 3 

do uchwaiy Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODA TKU DLA CIt\GNIKA SIODLOWEGO I BALASTOWEGO 
o DOPUSZCZALNEJ MAS IE CALKOWITEJ ZESPOLU POJAZDOW OD 3,5 TONY 

I PONIZEJ 12 TON 

Dopuszczalna masa calkowita 
Iw tonachl 

Stawka podatku w zlotych 
spelnia normy czystosci 

spalin 
nie nizsze niz EURO 2 

pozostale 

od 3,5 i pon izej 12 1.510,00 1.740,00 
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Zal~cznik Nr 4 

do uchwary Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODATKU DLA Cli\GNlKA SIODLOWEGO I BALASTOWEGO 
o DOPUSZCZALNEJ MASIE CALKOWITEJ ZESPOLU POJAZDOW ROWNEJ 

LUB WYZSZEJ NIZ 12 TON 

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita 
zesporu pojazdow: ci~gnik siodlowy + 

naczepa, ci~gnik balastowy + przyczepa 
Iw tonachl 

Stawka podatku w zlotych 

nie mniej niz mniej niz 

os jezdna (osie) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za rownowazne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.700,00 1.800,00 
18 25 1.800,00 2.000,00 
25 31 2.000,00 2.100,00 
31 2.200,00 2.374,85 

Trzy osie i wi((.cei 
12 40 2.200,00 2.300,00 
40 2.900,00 3.072,52 
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Zal~cznik Nr 5 

do uchwaty Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTORE Lf\CZNIE 

Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJf\ DOPUSZCZALNf\ MASF; 


CALKOWIT1\ OD 7 TON I PONIZEJ 12 TON 


Dopuszczalna masa calkowita 
Iw tonachl 

Stawka podatku w zlotych 

od 7 i ponizej 12 800,00 

Projekt Strona 7 z 10 



Zal'}cznik Nr 6 

do uchwary Nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 

z dnia 

ST A WKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTORE LL\CZNIE 

Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ1\ MASF; CALKOWIT1\ ROWNL\ LUB 


WYl,SZ1\ NIl, 12 TON 


Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita 
zesporu pojazd6w: naczepa/przyczepa + Stawka podatku w zlotych 

pojazd silnikowy Iw tonachl 
osjezdna (osie) 
z zawieszeniem 

inne systemy 
nie mniej niz mniej niz 

pneumatycznym lub 
zawieszenia osi 

zawieszen iem 
jezdnych

uznanym za 
r6wnowazne 

ledna os 
12 18 800,00 900,00 
18 25 900,00 1.000,00 
25 1.000,00 1.100,00 

Dwie osie 
12 28 1.000,00 1.100,00 
28 33 1.100,00 1.400,00 
33 38 1.400,00 1.800,00 
38 2.000,00 2.280,00 

Trzy osie i w!ycej 
12 38 1.100,00 1.400,00 
38 2.000,00 2.374,85 

Projekt Strona 8 z 10 



Zalqcznik Nr 7 

do uchwaty N r 

Rady Miej skiej w Lodzi 

z dnia 

STA WKI PODA TKU DLA AUTOBUSOW 

Liczba miejsc do siedzenia 
Stawka podatku w zlotych 

poza miejscem kierowcy 
spelnia normy czystosci spalin nie 

nitsze nit EURO 2 
pozostale 

mniejsza nit 22 miejsca 1.600,00 1.893,80 
r6wna lub wiyksza nit 22 miejsca 2.100,00 2.394,29 
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Uzasad n ien ie 

Projekt uchwaly stanowi wykonanie dyspozycji zawartej wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z poin. zm.), 

obligujqcej Rady Miejskq do okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow 

transportowych, przy czym roczna stawka podatku od jednego srodka transportowego nie 

moze przekroczyc gornych granic stawek oglaszanych przez ministra wlasciwego do spraw 

finansow publicznych na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy. 

Maksymalne stawki podatku od srodk6w transportowych na 2017 rok zostaly okreslone 

w obwieszczeniu Ministra Finans6w z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie gornych granic stawek 

kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2017 roku (M.P. poz. 779). Nalezy zaznaczyc, 

ze stawki maksymalne na 2017 rok ulegly obnizeniu w stosunku do roku 2016 0 0,9%. 

W dotychczasowej uchwale Nr LIII047112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 71istopada 2012 r. 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych (Dz. Urz. Woj. 

Lodz. poz. 4175), kt6ra obowiqzywala w latach 2013 - 2016, sposr6d 73 stawek podatku 

od srodk6w transportowych tylko w 9 przypadkach zastosowano stawki maksymalne. 

W 7 przypadkach stawki te Sq wyzsze od stawek maksymalnych ogloszonych na 2017 rok, 

zatem konieczne jest podjycie uchwaly uwzglydniajqcej powyzsze zmiany. Zmianie ulegnq 

jedynie stawki maksymalne w zalqcznikach Nr 1, 2, 4 i 6, natomiast stawki w zalqcznikach 

Nr 3, 5 i 7 pozostanq bez zmian. 

Minimalne stawki podatku od srodk6w transportowych na 2017 rok zostaly okreslone 

w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 7 paidziemika 2016 r. w sprawie 

stawek podatku od srodk6w transportowych obowiqzujqcych w 2017 roku (M.P. poz. 979). 

Stawki przewidziane w projekcie uchwaly Sq wyzsze od stawek minimalnych ogloszonych 

w obwieszczeniu. 

Koniecznosc okreslenia stawek podatkowych na 2017 rok wiqze siy r6wniez z zalozeniami 

do projektu budzetu miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z kt6rymi dla ustalenia wysokosci 

dochod6w z tytulu podatku od srodk6w transportowych nalezy przyjqc stawki okreslone 

w obwieszczeniu Ministra Finansow, w sprawie gornych stawek kwotowych podatkow i oplat 

lokalnych. Planowane dochody z tytulu podatku od srodk6w transportowych bydq mozliwe 

do wykonania przy uwzglydnieniu stawek podatkowych na 2017 rok ujytych w niniejszym 

projekcie. 
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