
projekt 

 

    Uchwała Nr ……………. 

Rady Gminy Zębowice  

           z dnia ……………………….r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy 

uchwala co następuje: 

 

 

        §1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a) powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 804 zł,    

b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie  -   1.340 zł,    

c) powyżej 9 ton          1.610 zł;     

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton: 

a) o liczbie osi – dwie: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton         2.600 zł,   

-  równej lub wyższej niż 15 ton,         2.900 zł,   

b) o liczbie osi – trzy: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton        2.800 zł,  

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton       2.900 zł,  

- równej lub wyższej niż 25 ton     3.000  zł, 



c) o liczbie osi – cztery i więcej: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton     2.700 zł,  

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton     2.800 zł,  

- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton     2.900 zł,  

-  równej lub wyższej niż 31 ton      3.000 zł; 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 

dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:  

a) o liczbie osi – dwie: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton     2.300 zł,  

-  równej lub wyższej niż 15 ton    2.400 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton   2.500 zł,  

- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 25 ton   2.600 zł,  

- równej lub wyższej niż 25 ton     2.700 zł,  

c) o liczbie osi – cztery i więcej: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton     2.700 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton     2.600 zł, 

-  równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton     2.600  zł,  

-  równej lub wyższej niż 29 ton                                           2.900 zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton        1.400 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton          1.700 zł,  

 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton             1.800 zł;  

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

przyczepą lub naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem 



uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton:  

a)  o liczbie osi – dwie: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        2.000 zł,  

 

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton       2.100 zł,  

  

-  równej lub wyższej niż 31 ton                                            2.200 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

-  wyższej niż 12 ton a mniejszej 40 ton                                 2.300 zł,  

-  równej lub wyższej niż 40 ton                                            3.000 zł;  

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

a) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        1.900 zł, 

 

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton        2.000 zł,  

 

- równej lub wyższej niż 31 ton                                             2.300 zł, 

 

b)  o liczbie osi – trzy: 

- wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton                      2.300 zł,  

 

-  równej lub wyższej niż 40 ton                                       2.900 zł; 

 

7) o   d przyczep i naczep, 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:  

     od 7 ton i poniżej 12 ton                                              1.600 zł  

8) od przyczep lub naczep z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego:  

a)  o liczbie osi – jedna: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton      1.600 zł,  

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton      1.700 zł,  

-  równej lub wyższej niż 25 ton                                           1.800 zł,  

 

b)  o liczbie osi – dwie: 

-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 tony    1.700 zł,  

-  równej lub wyższej niż 33 ton, a mniejszej niż 38 ton     1.800 zł,  

-  równej lub wyższej niż 38 ton                                          2.100 zł, 

c)  o liczbie osi – trzy:  

-, równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton     1.800 zł,  

-  równej lub wyższej niż 38 ton                                          2.100 zł; 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego:  

a) o liczbie osi – jedna: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     1.600 zł,  

- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton     1.700 zł,  

- równej lub wyższej niż 25 ton                                          1.800 zł,  

b) o liczbie osi – dwie: 



-  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton      1.700 zł, 

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton    1.800 zł,  

- równej lub wyższej niż 38 ton,                                          2.200 zł,  

c) o liczbie osi – trzy:  

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton      1.800 zł, 

- równej lub wyższej niż 38 ton                                           2.200 zł;   

 

10) od autobusu,  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

- mniejszej niż 22 miejsca – 1.901,24 zł,  

- równej lub większej niż 22 miejsca –  2.403,69 zł;  

 

§2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, poszczególnych 

sołectwach oraz na stronach internetowych BIP. 

§3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI/105/2011 z dnia 31 

października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie określenia 

                      stawek podatku od środków transportowych. 

 

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 

wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od 

jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej w tej 

ustawie. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 10 ust. 1w/w ustawy 

obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 

podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Górne granice stawek kwotowych zostały 

ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku. Stawki podatku zostały 

zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym 

półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r., który wyniósł 100,4 

(wzrost cen o 0,4 %). Obwieszczeniem z dnia 07 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P., poz. 979) Minister Finansów ogłosił 

wysokość stawek minimalnych dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 

6 w/w ustawy. Stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z 

procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku 

w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik 

jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs 

wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W związku z nieznaczną zmianą kursu euro w stosunku do roku ubiegłego, stawki te pozostają na 

niezmienionym poziomie. 

Proponuje się podwyższenie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok w Gminie 

Zębowice, gdyż od roku 2012 nie były podwyższanie kwoty podatku od środków transportowych. 

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 

31 października 2011 r.  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 

 

 


