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w imieniu nizej podpisanych firm transportowych, działających na terenie gminy
Bartrriczka, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2o!4 r. o peĘcjach, zwlacamy się do
Państwa z petycją w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych rg roku 2022, poprzez
zmianę uchwały Rady Gminy Bartrriczka nr Xxvm/194l2L z dnia 3 grudńa 2021 i ustalenie
stawek tego poda&u na poziomie stawek obowiązująrych w roku 2021. Jednocześnie zwracamy się
również z prośbą o niepodnoszenie stawek tego podatku w kolejnych latach.

Uchrvałą nr XXVIIU194/2L z dnia 3 grudnia 2021 Rada Gminy Bartniczka określiła
wysokość stawek podatku od środków transportowych, podwyższając te stawki o prawie l5o/o w
porównaniu do roku poprzedniego. Jak wynika z komentarza do buĆżetu Gminy na rok 2022,
Gmina zamierza z tego tyrułu uzyskać wpływy w kwocie 173.600 ń, ptzy przewidywanych
wpływach w zesĄm roku w kwocie 153.400 ż. Przewidywany wzrost wpływów z tego tytułu
stanowi zatem kwotę 20.200 il, co w skali całego budżetu Gminy nie jest pozycją znacząCą. Jednak
dla reprezentowanych przez nas firm oznacza to Znaczne obciązenie finansowe, wprowadza
bowiem kolejną podwyżkę kosztórnr związanych z prowadzeniem działalności dla naszych firm,
które juz w Ę chwili działają poniżej progu rentowności.

Firmy transporto\ile naszej Gminy w sposób szczegótny zostały dotknięte skutkami epidemii
koronowirusa i zapaścią branży transportowej, gdyż wykonywały zlecenia dla branz szczególnie
podatnych na ograniczenia z tym związane' Co skutkowało ograniczeniem zamówień. Powolna
odbudowa potencjału firm po okresie lockdownu odbywała się zaś w ciągłej niepewności stanu
prawnego i otoczenia gospodarczego. okres ten związany jest bowiem z szeregiem zmian
dotykających naszej branzy, w tym przejściem z systemu viaToLL na e-ToLL. Zmiana ta wią7ała
się z szeregiem dodatkowych obowiąków, jak chociażby z końecznością wymiany urządzeń
rejestrujących ruch pojazdóq ponowną rejestracją w nowym systemie wszystkich pojazdów i
urządzeń, wprowadzęniem odmiennego systemu płanrości, koniecznością wniesienia kaucji w
nowym systemie, czy koniecznością przygotowania kierowców i pracowników do używania
nowych urządzeń i rozłiczania płatności według nowych zasad. Na to nałozyła się też rrprowadzana
bez zadnego okresu przejściowego zmiana przepisów podatkowych, które pomimo nazywania ich
obnizeniem podatków; de facto wprowadzają dodatkowe obciązenia pub}iczno-prawne dla wielu z
nas' Nowy Ład spowodował także konieczność zmian systemów kadrowo _ płacowych i ich
dostosowania do nowych zasad na]iczania wynagrodzeń pracownikom, a koszty i problemy z tym
związane w sposób oczywisty obcią4yły przedsiębiorców. ,!:

Jednak ostatnie tygodnie spowodowały wTęcz zapaść w branży. Wojna w Ukrainie oraz
związane Z tym sankcje spowodowały, że nasze firmy działają ze stratą. O cenie paliwa i wpływie



tej ceny na koszty działalności firm transportowych nie trzeba mówić, bo każdy ma świadomość jak
wpływają podwyżki cen paliwa na te koszty. Jednak również szereg innych negaty\^/nych
czynników, może mniej oczywistych dla postronnego obserwatora, wpływa na pogorszenie sytrracji
naszych firm. Rosnące kursy walut i braki róznych surowców, wynikające z zerwania Szeregu
łańcuchów dostaw, wpływają chociazby na Cenę części do pojazdów.

Większość naszych firm korzysta również z róznorodnych form finansowania działalności,
w tym kredytów i leasingów. Ostatnie podwyżki stóp procentolvych NBP w sposób dramatyczny
vrpłynęły na wysokość rat, a co z tym związane koszów bieącej działalności. Rosnące koszty
utrzymania powodują tez zwiększoną presję płacową wśród naszych pracowników.

Wszystko to powoduje, że firmy transportowe obecnie stają przed dylematem czy są ogóle
w stanie dalej prowadzić działalność, zwłaszcza, Że nie widać żadnych pozytywnych sygnałów,
które mogłyby dawać choćby nadzieję na zmianę. w tE sytuacji zasadne wydaje się nam udzielenie
plzez Gminę, w któĘ prowadzimy swoje firmy' zatrudniamy pracowników tu mieszkających i
płacimy od lat podatki, udzielenie pomocy' która będzie dla nas stanowić realne wsparcie
finansowe, ale przede wszystkim dowód na to, że Radni Gminy traktują nas partnersko,
dostrzegając ro1ę jaką pełnimy dla rozwoju lokalnej społeczności, a nie tylko jak pozycję w
dochodach biezących budżetu.

Ze względu na fakt, że pomoc dla naszych firm jest konieczna iuz dziś, wnosimy o zmianę
uchwały XXVIIV194I21w ten sposób, aby obniżenie podatków miało zastosowanie jeszcze do
tego roku podatkowego i dotyczyło drugiej raty tego podatku. Możliwość takiej zmiany uchwał
doĘczącyeh podatku w roku podatkowym została dopuszczona, chociazby wyrokiem NSA z 25
paŹdziernika 2013 r. (sygn. akt II FSK 2772lL1), w którym sąd uznaĘ Ze nawet gdy stawki podatku
na dany rok zostały uchwalone w terminie (tj. do 31 grudnia), rada gminy moze w trakcie roku
wprowadzić ich modyfikacje, o ile tylko mieszczą się w granicach olaeślonych w ustawie o
podatkach i opłatach lokalnych i obowiązują wyłącznie od momentu wejścia w życie uchwały je
ustalającej.
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