UCHWAŁA NR XIV/100/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 listopada 2015 r.
W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

756,00 zł
1.004,00 zł
1.160,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:
a) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 15 ton
- od 15 ton i więcej

860,00 zł
787,00 zł

b) trzy osie
- od 12 ton a poniżej 19 ton
- od 19 ton a poniżej 23 ton
- od 23 ton i więcej

1.028,00 zł
1.128,00 zł
1.156,00 zł

c) cztery osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 27 ton
- od 27 ton a poniżej 29 ton
- od 29 ton i więcej

1.096,00 zł
1.474,00 zł
2.502,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej i liczbie osi:
a) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 15 ton
- od 15 ton i więcej

1.168,00 zł
1.622,00 zł

b) trzy osie
- od 12 ton a poniżej 19 ton
- od 19 ton a poniżej 23 ton
- od 23 ton i więcej

1.228,00 zł
1.674,00 zł
2.038,00 zł

c) cztery osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 27 ton
- od 27 ton a poniżej 29 ton
- od 29 ton i więcej
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1.350,00 zł
2.130,00 zł
3.058,00 zł
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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 do 7 ton włącznie
b) powyżej 7 ton a poniżej 12 ton

1.488,00 zł
1.754,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 25 ton
- od 25 ton a poniżej 31 ton
- od 31 ton i więcej

1.164,00 zł
1.286,00 zł
1.382,00 zł

b) trzy osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 40 ton
- od 40 ton i więcej

1.940,00 zł
2.230,00 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 i liczbie osi:
a) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 25 ton
- od 25 ton a poniżej 31 ton
- od 31 ton i więcej

1.290,00 zł
1.940,00 zł
2.364,00 zł

b) trzy osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 40 ton
- od 40 ton i więcej

2.328,00 zł
3.062,00 zł

7. od 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:
a) od 7 ton a poniżej 12 ton

914,00 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) jedna oś
- od 12 ton a poniżej 25 ton
- od 25 ton i więcej

642,00 zł
776,00 zł

b) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 28 ton
- od 28 ton a poniżej 38 ton
- od 38 ton i więcej

780,00 zł
998,00 zł
1.182,00 zł

c) trzy osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 38 ton
- od 38 ton i więcej

970,00 zł
982,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) jedna oś
- od 12 ton a poniżej 25 ton
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716,00 zł
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- od 25 ton i więcej

838,00 zł

b) dwie osie
- od 12 ton a poniżej 28 ton
- od 28 ton a poniżej 38 ton
- od 38 ton i więcej

1.162,00 zł
1.668,00 zł
2.196,00 zł

c) trzy osie i więcej
- od 12 ton a poniżej 38 ton
- od 38 ton i więcej

1.290,00 zł
1.658,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
b) równej lub większej niż 22 miejsca

500,00 zł
800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po jej uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski

Id: 444C6991-5498-40C2-9510-89F76DBA00DB. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego; autobusy.
Rada Gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych,
z tym że roczna stawka nie może przekroczyć stawek podanych w ustawie. Roczne stawka
podatku w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, oraz przyczep i naczep, 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 - nie mogą być niższe od kwot
określonych w załącznikach do ustawy.
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