
UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587) maksymalne stawki podatku 

od środków transportowych wzrosną w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w roku 

2012 o 4,0 % ( wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwóch kwartałów 

roku 2012 do analogicznego okresu roku poprzedniego ustalony zgodnie z komunikatem Prezesa GUS 

z dnia 13 lipca 2012  r. (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r. poz.508). 

Mając na uwadze art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawodawca upowaŜnił Rady Gmin do podejmowania 

uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

      Projekt uchwały realizuje delegację ustawową przewidzianą w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z 

którą Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z 

tym Ŝe górne granice stawek kwotowych podatku od jednego środka transportowego na 2013 r. nie 

mogą przekroczyć stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów  z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

W związku z powyŜszym  Rada Miejska w Lipnie określa wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, jakie mają być stosowane na obszarze miasta Lipna.  

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2013 r.  nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia 

Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 

2013 r. Przyjęto natomiast, iŜ stawki podatku dla poszczególnych rodzajów środków transportowych 

podlegających opodatkowaniu zostaną oszacowane na poziomie 64,47 % stawek górnych, a w 

stosunku do stawek funkcjonujących w 2012 r. wzrosną około 5 % (4,92 %) w zaokrągleniu do 

pełnych złotych. 

W wyniku przyjęcia maksymalnych stawek dochody z tytułu podatku od środków 

transportowych na 2013 r. wyniosłyby kwotę 712.925,00 zł. 

Natomiast według proponowanych stawek dochody z tytułu podatku od 

środków transportowych na 2013 rok będą wyŜsze o około 56.000 zł w porównaniu z rokiem 2012, co 

stanowić będzie dochód na kwotę 459.624 zł. 

RóŜnica między stawką górną (maksymalną) a proponowaną w projekcie uchwały wynosi 

253.301,00 zł, co stanowi skutek obniŜenia stawek podatkowych o około 40%. 

Mając powyŜsze na względzie, wysoce uzasadnione jest podjęcie uchwały, która określi nowe 

stawki podatku, bowiem pozostawienie dotychczas obowiązujących stawek podatku spowodowałoby 

negatywne skutki dla budŜetu miasta. 



 

 

 

 

 

 


