
UCHWAŁA NR XIV/95/2015
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 23 listopada 2015 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze 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 31.12.1998r. Od 01.01.1999r.Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 738 628
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1222 980
Powyżej 9 t i poniżej 12 t 1342 1342

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 1508 1750

15 t  1750 2112

3 osie
12 t 19 t 1992 2174
19 t 23 t 2112 2234

23 t  2178 2300

4 osie i więcej
12 t 27 t 2354 2476
27 t 29 t 2476 2596

29 t  2542 2840

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

Stawka podatku w złotych

Od 3,5 t do 7 t włącznie 990 870
Powyżej 7 t i poniżej 12 t 1508 1244
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b) 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 25 t 1750 1870
25 t 36 t 1870 1992

36 t  1936 2196

3 osie i więcej
12 t 36 t 1936 2234

36 t  2476 2982

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 – 248,00 zł.

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 36 t 312 402

36 t  402 716

2 osie
12 t 28 t 716 870
28 t 33 t 870 1122
33 t 36 t 1090 1628

36 t  1750 2112

3 osie i więcej
12 t 36 t 1210 1694

36 t  1210 1694

6. Od autobusów:

Autobusy wyprodukowane

Do 31.12.1998r. Od 01.01.1999r.Liczba miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy

Stawka podatku w złotych

Mniejsza niż 22 miejsca 660 540
Równa lub większa niż 22 
miejsca 1760 1650

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka

Id: 893BB569-32CC-4EF2-87DB-747AF4312FB1. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/95/2015

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 23 listopada 2015 r.

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 849 ze zm.) pkt 7 w ust. 1 w art. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „od autobusu,
w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca

b) równej lub większej niż 22 miejsca ”.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze 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.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka
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