
UCHWAŁA NR XXXV/222/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.  poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 744 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.188 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.296 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton a poniżej 12 ton - 1.212 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 
2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

a) od 7 ton do 10 ton - 240 zł

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 300 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek 
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do 
siedzenia:

a) mniej niż 20 miejsc - 612 zł

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Id:
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b) od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.032 zł

c) równej lub wyżej niż 30 miejsc - 1.932 zł

§ 2. 

Podatnicy uiszczają podatek od środków transportowych na rachunek gminy

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/2014

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 5 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej i wyżej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie
nie mniej niż    12 mniej niż     13 1.104 1.572
nie mniej niż    13 mniej niż     14 1.716 1.188
nie mniej niż    14 mniej niż     15 1.848 1.296
nie mniej niż    15 2.124 1.452
Trzy osie
nie mniej niż    12 mniej niż     17 1.380 1.380
nie mniej niż    17 mniej niż     19 1.380 1.380
nie mniej niż    19 mniej niż     21 1.380 1.380
nie mniej niż    21 mniej niż     23 1.656 1.656
nie mniej niż    23 mniej niż     25 2.364 1.656
nie mniej niż    25 2.364 1.656
Cztery osie i więcej
nie mniej niż    12 mniej niż     25 1.524 1.524
nie mniej niż    25 mniej niż     27 1.524 1.524
nie mniej niż    27 mniej niż     29 1.524 1.644
nie mniej niż    29 mniej niż     31 1.692 2.436
nie mniej niż    31 mniej niż 2.412 2.436

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/222/2014

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 5 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowane do 
używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub 

wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Liczba osi i dopuszczalna 
masa
Całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; 
ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie
nie mniej niż    12 mniej niż     18 1.488 1.488
nie mniej niż    18 mniej niż     25 1.488 1.488
nie mniej niż    25 mniej niż     31 1.716 2.448
nie mniej niż    31 36   włącznie 1.716 1.920
powyżej           36 2.448 2.448
Trzy osie i więcej
nie mniej niż    12 36   włącznie 1.716 1.716
powyżej           36 mniej niż     40 1.752 1.752
nie mniej niż    40 3.060 2.436

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/222/2014

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 5 listopada 2014 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4
Jedna oś
nie mniej niż    12 mniej niż     18 144 144
nie mniej niż    18 mniej niż     25 228 336
nie mniej niż    25 36 włącznie 336 564
powyżej           36 564 564
Dwie osie
nie mniej niż    12 mniej niż     28 312 444
nie mniej niż    28 mniej niż     33 852 852
nie mniej niż    33 36  włącznie 852 1.776
powyżej        36 mniej niż     38 852 1.296
nie mniej niż    38 1.572 1.692
Trzy osie i więcej
nie mniej niż    12 36  włącznie 684 936
powyżej           36 mniej niż  38 684 936
nie mniej niż    38 1308 1.284

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo

Adam Łaniecki

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowy, mają swoje umocowanie w art.10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2014 roku poz. 849), który przewiduje, iż rada gminy , w drodze uchwały, określa wysokość stawek
podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek
kwotowych obwieszczanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Górne granice
stawek zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. z 2014r, poz.718). Stawki te corocznie
podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen
detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli górna granica stawki podatku, jest niższa od
odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca
2014r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 lipca 2014r. ,poz. 575, wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013r. wyniósł
100,4 ( wzrost cen o 0,4%).
Rada Miejska Wielichowa mając na uwadze zapis art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych aby
wysokość stawek podatku od środków transportowych nie przekroczyła rocznie stawek kwotowych
obwieszczonych przez ministra właściwego do spraw publicznych, ustaliła stawki podatku od środków
transportowych na 2015r.
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