
Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2002 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz 
zwolnień podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzona ustawą z dnia 30 października 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku
Ustaw nr 200 z dnia 30 listopada 2002 r., zawierała miedzy innymi zmianę sposobu klasyfikacji pojazdów ze względu na liczbę osi i
dopuszczalna masę całkowitą. Stawki po-datku od środków transportowych wyszczególnione w § 1 uchwały III/11/2002, podobnie
jak w roku poprzednim, oparte zostały na dotychczas obowiązującym systemie klasyfikacji pojazdów, który przewidywał możliwość
agregacji  grup  pojazdów  w  innych  przedziałach  niż  wprowadzone  noweliza-cją  ustawy.  Badając  uchwałę  Regionalna  Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu wskazała na  to,  że  zastosowana w uchwale klasyfikacja pojazdów ze  względu  na  liczbę  osi  i
dopuszczalna masę całkowi-ta pojazdów nie w pełni zabezpiecza możliwość opodatkowania wszystkich pojazdów podlegających
podatkowi od  środków transportowych,  sugerując  Burmistrzowi zaproponowanie  Radzie  Miejskiej  wprowadzenie  do  uchwały
jeszcze w roku 2002 systemu klasyfikacji pojazdów zastosowanego w no-weli ustawy z 30 października 2002 r. , co pozwoliłoby
objąć podatkiem wszystkie pojazdy podlega-jące opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i umożliwiłoby
publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w roku 2002. 
Również zastosowane w § 2 uchwały zwolnienie z podatku od środków transportowych potraktowane zostało przez Regionalna Izbę
Obrachunkową jako zwolnienie podmiotowe z jednoczesną sugestią, aby zwolnienie to miało charakter wyłącznie przedmiotowy,
zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy, a zmiana dokonana zostanie jeszcze w roku 2002, tak by można było opublikować uchwałę. 
Proponowane w projekcie uchwały zmiany zapewniają zgodność uchwały z aktualnym brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych w części dotyczącej podatkowi od środków transportowych z jednoczesną eliminacją wskazanych przez RIO uchybień. 
O treści zmian w uchwale jakie zaproponowane zostały Radzie Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy poinformował Regionalną Izbę
Obrachunkową pismem w dniu 13 grudnia 2002 r. 


