
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących
na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z  dnia 8  marca 1990r. o  samorządzie gminnym 
(Dz.U. z  2013r. poz.594) oraz art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 b ustawy z  dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716 j.t.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta 
Katowice w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności 
od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na środowisko naturalne:

a) pojazdy powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  396,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  348,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO  648,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  600,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  528,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO  1.116,00 zł

c) pojazdy powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  756,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  672,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO  1.356,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) stawka obowiązującego podatku
nie mniej niż mniej niż osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym i uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia

1 2 3 4
DWIE OSIE

12 14 1.032,00 zł 1.188,00 zł
14 1.140,00 zł 1.572,00 zł

TRZY OSIE
12 19 840,00 zł 1.260,00 zł
19 23 1.176,00 zł 1.464,00 zł
23 1.392,00 zł 1.776,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 27 840,00 zł 1.140,00 zł
27 29 1.368,00 zł 1.812,00 zł
29 2.304,00 zł 2.688,00 zł
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3) od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z uwzględnieniem wpływu na 
środowisko naturalne:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  948,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  840,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO  960,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa w (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż mniej niż osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym i uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia

1 2 3 4
DWIE OSIE

12 25 1.068,00 zł 1.260,00 zł
25 31 1.116,00 zł 1.692,00 zł
31 1.668,00 zł 2.244,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.536,00 zł 1.908,00 zł
40 2.076,00 zł 2.784,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą   od 7 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego  372,00 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 zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju 
zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa w (w tonach)

stawka obowiązującego podatku

nie mniej niż mniej niż osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym i uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia

1 2 3 4
JEDNA OŚ

12 25 348,00 zł 408,00 zł
25 480,00 zł 612,00 zł

DWIE OSIE
12 33 804,00 zł 972,00 zł
33 38 1.236,00 zł 1.416,00 zł
38 1.632,00 zł 1.908,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 888,00 zł 1.032,00 zł
38 1.128,00 zł 1.668,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz wpływu na środowisko 
naturalne:

a) mniejszej niż 22 miejsca:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  1.236,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  1.104,00 zł
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- nie posiadających certyfikatu EURO  1.404,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca:

- posiadających certyfikat EURO 0 do 4  1.536,00 zł

- posiadających certyfikat EURO 5 do 6  1.368,00 zł

- nie posiadających certyfikatu EURO  1.716,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków  transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

Zgodnie z  art. 10 ust.1 ustawy o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. z  2016r. poz.716 j.t.) rada
gminy w  drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Górne granice
stawek kwotowych w  podatku od środków transportowych określone w  art. 10 ust.1 cytowanej ustawy
zgodnie z  art. 20 ust. 1  obowiązujące w  danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny
rok podatkowy w  stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i  usług konsumpcyjnych w 
okresie pierwszego półrocza roku, w  którym stawki ulegają zmianie, w  stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, natomiast górne granice stawek kwotowych ogłasza w  drodze obwieszczenia Minister
właściwy do spraw finansów publicznych. Powyższe dane są publikowane w  Dzienniku Urzędowym RP
,,Monitor Polski". Ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik w pierwszym półroczu 2016 w stosunku do
pierwszego półrocza 2015r. wyniósł 99,1 % (spadek cen o 0,9%). W  załącznikach do ustawy od 1-3
określono również stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Jeżeli górna granica stawki
określonej w art.10 ust.1 wyżej wymienionej ustawy jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej,
przyjmuje się stawkę określoną w  załącznikach do ustawy. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od
środków transportowych uwzględniają wymogi ustawowe zawarte w  art. 10 i  20 b ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które nie stanowią pomocy de minimis.

W projekcie uchwały proponuje się co do zasady pozostawienie stawek podatku od środków
transportowych na niezmienionym poziomie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016 z uwagi
na spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaproponowano natomiast obniżenie stawek podatku (od
10,68% do 12,12% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016) dla pojazdów posiadających
certyfikat EURO 5 i EURO 6 w następujących grupach pojazdów:

– samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie pojazdów od 3,5 do 12 ton,
– ciągnikach siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z  naczepą lub

przyczepą o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i  poniżej 12 ton,
– autobusach w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22

miejsca i  równej lub większej niż 22 miejsca.
Dotychczas niższe stawki podatku obowiązywały dla pojazdów posiadających certyfikat EURO 0 lub
wyższy. Wprowadzenie preferencyjnej stawki w wyżej wymienionych grupach pojazdów wynika z
promowania zakupu nowych pojazdów wyposażonych w silniki spełniające wyższe parametry w zakresie
czystości spalin EURO 5 i EURO 6 wpływających na środowisko naturalne oraz najnowszych rozwiązań
technologicznych.

Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych spowodują ubytek dochodu z tytułu
niezastosowania stawek maksymalnych w wysokości 9.453.137,00 zł i równocześnie pozwolą na
osiągnięcie zaplanowanych z  tego tytułu na rok 2017 dochodów w wysokości ok. 13.000.000,00 zł.
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