
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.1))  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 660,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -  990,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 
1.340,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 do 9 ton włącznie - 950,00 zł,
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 990,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, 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 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc włącznie - 630,00 zł,
b) powyżej 15 do 22 miejsc - 1.050,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.660,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 
1283 i 1777.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr 148/XXIX/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 27 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego poz. 3039).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Siemyśl
z dnia....................2015 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ 
MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych
 

Dwie osie
12 13 990,00 1.060,00
13 14 990,00 1.060,00
14 15 1.060,00 1.170,00
15 1.170,00 1.510,00

 

Trzy osie
12 17 1.170,00 1.290,00
17 19 1.290,00 1.390,00
19 21 1.390,00 1.510,00
21 23 1.510,00 1.610,00
23 25 1.610,00 2.100,00
25 2.100,00 2.310,00

 

Cztery osie i więcej
12 25 1.510,00 1.610,00
25 27 1.610,00 1.730,00
27 29 1.730,00 2.310,00
29 31 2.310,00 2.610,00
31 2.310,00 2.610,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Siemyśl
z dnia....................2015 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH 
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ 
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB 

WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

 

Dwie osie
12 18 1.390,00 1.450,00
18 25 1.510,00 1.560,00
25 31 1.680,00 1.730,00
31 1.770,00 2.100,00

 

Trzy osie i więcej
12 40 1.980,00 2.100,00
40 2.310,00 2.760,00
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Siemyśl
z dnia....................2015 r.

STAWKI PODATKU 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 zespołu

pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

 

Jedna oś
12 18 950,00 990,00
18 25 1.060,00 1.100,00
25 1.170,00 1.220,00

 

Dwie osie
12 28 1.290,00 1.340,00
28 33 1.390,00 1.450,00
33 38 1.510,00 1.560,00
38 1.610,00 1.930,00

 

Trzy osie i więcej
12 38 1.610,00 1.610,00
38 1.880,00 2.010,00
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UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ta wprowadziła m. in. zmiany dotyczące
podatku od środków transportowych. Podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc
równej lub wyższej niż 30 został zastąpiony podziałem na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22
poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22.

Niniejszy projekt uchwały jest podyktowany koniecznością dostosowania przepisów
gminnych do przepisów ustawowych. Wysokość stawek podatkowych za poszczególne środki
transportowe pozostaje na niezmienionym poziomie od 2013 r.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt uchwały.
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