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UCHWAŁA NR XVI/75/2011
RADY GMINY JERZMANOWICEPRZEGINIA

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 
z późn.zm.) Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 

 
Data produkcji 

Do 31.12.1998 r. Od 01.01.1999 r. 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Stawka podatku w złotych 
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 670 570 
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1110 890 
Powyżej 9 t i poniżej 12 t 1220 1220 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne 
Inny system 

zawieszenia osi 
Nie mniej niż Mniej 

niż 
Stawka podatku w złotych 

2 osie 
12 t 15 t 1370 1590 
15 t 1590 1920 

3 osie 
12 t 19 t 1810 1975 
19 t 23 t 1920 2030 
23 t 1980 2090 

4 osie i więcej 
12 t 27 t 2140 2250 
27 t 29 t 2250 2360 
29 t 2310 2582 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 t i poniżej 12 t 

 
Data produkcji 

Do 31.12.1998 r. Od 01.01.1999 r. 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Stawka podatku w złotych 
Od 3,5 t do 7 t włącznie 900 790 
Powyżej 7 t i poniżej 12 t 1370 1130 

b) równej lub wyższej niż 12 t 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne 
Inny system 

zawieszenia osi 
Nie mniej niż Mniej 

niż 
Stawka podatku w złotych 

2 osie 
12 t 25 t 1590 1700 
25 t 31 t 1700 1810 
31 t 1760 1996 

3 osie i więcej 
12 t 40 t 1760 2030 
40 t 2250 2710 

4) od przyczepy i naczepy, 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 225,00 złotych 

5) od przyczepy i naczepy, 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 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub 

równoważne 
Inny system 

zawieszenia osi 
Nie mniej niż Mniej 

niż 
Stawka podatku w złotych 

1 oś 
12 t 25 t 284 365 
25 t 365 650 

2 osie 
12 t 28 t 651 790 
28 t 33 t 790 1020 
33 t 38 t 990 1480 
38 t 1590 1920 

3 osie i więcej 
12 t 1100 1540 

6) od autobusów: 

 
Autobusy wyprodukowane 

Do 31.12.1998 r. Od 01.01.1999 r. 
Liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku w złotych 
Mniej niż 30 miejsc 550 450 

Równa lub wyższa niż 30 miejsc 1600 1500 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XIV/73/07 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 12 listopada 
2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/75/2011

Rady Gminy JerzmanowicePrzeginia

z dnia 21 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r., 
Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały 
wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekraczać 
stawek maksymalnych określonych w ustawie i równocześnie nie mogą być niższe od stawek 
minimalnych określonych w załączniku do ustawy dla niektórych pojazdów. 
Przyjęcie proponowanych stawek podatkowych pozwoli na realizację planowanego 
przyszłorocznego budżetu. 


