
 

 

UCHWAŁA NR LI/458/14 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 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 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych ustala się następująco:  

1) od autobusów o liczbie miejsc siedzących, łącznie z kierowcą bez względu na rok produkcji oraz wpływ  

na środowisko naturalne:  

 Liczba miejsc siedzących   Kwota podatku  

 mniej niż 15 miejsc   629,00 zł  

 nie mniej niż 15 miejsc a mniej niż 30 miejsc   1 144,00 zł  

 równej lub wyższej niż 30 miejsc   2 379,00 zł  

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok produkcji, rodzaj 

zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   807,00 zł  

 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1 344,00 zł  

 powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1 613,00 zł  

3) od samochodów ciężarowych dwuosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok 

produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton   1 532,00 zł  

 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton   1 653,00 zł  

 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton   1 763,00 zł  

 nie mniej niż 15 ton  2 124,00 zł  

4) od samochodów ciężarowych trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok 

produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton   1 624,00 zł  

 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton   1 827,00 zł  

 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton   2 000,00 zł  
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 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony   2 201,00 zł  

 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton   2 401,00 zł  

 nie mniej niż 25 ton  2 500,00 zł  

5) od samochodów ciężarowych czteroosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej bez względu na rok 

produkcji oraz wpływ na środowisko naturalne:    

 O dopuszczalnej masie całkowitej (w 

tonach)  
 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za 

równoważne  
 Z innymi systemami zawieszenia osi 

jezdnych  

 Nie mniej niż   Mniej niż  

 12   25   2 402,00 zł   2 402,00 zł  

 25   27   2 586,00 zł   2 586,00 zł  

 27   29   2 731,00 zł   2 731,00 zł  

 29   31   2 852,00 zł   2 852,00 zł  

 31      2 977,00 zł   2 977,00 zł  

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ na 

środowisko naturalne:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 od 3,5 tony i mniej niż 6 ton   403,00 zł  

 od 6 ton i mniej niż 12 ton   740,00 zł  

7) od ciągników siodłowych i balastowych dwuosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ 

na środowisko naturalne:  

 O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów (w tonach)  
 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne  
 Z innymi systemami zawieszenia 

osi jezdnych  

 Nie mniej niż   Mniej niż  

 12   18   1 073,00 zł   1 073,00 zł  

 18   25   1 474,00 zł   1 474,00 zł  

 25   31   1 832,00 zł   1 832,00 zł  

 31      2 394,00 zł   2 394,00 zł  

8) od ciągników siodłowych i balastowych trzyosiowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji oraz wpływ 

na środowisko naturalne:  

 O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów (w tonach)  
 Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne  
 Z innymi systemami zawieszenia 

osi jezdnych  

 Nie mniej niż   Mniej niż  

 12   40   2 379,00 zł   2 379,00 zł  

 40      2 974,00 zł   2 974,00 zł  

9) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na rok produkcji, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 od 7 ton włącznie i poniżej 12 ton   873,00 zł  

10) od przyczep i naczep jednoosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na 

rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton   950,00 zł  

 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton   1 335,00 zł  

 nie mniej niż 25 ton  1 499,00 zł  
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11) od przyczep i naczep dwuosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na 

rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:    

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton   1 270,00 zł  

 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony   1 513,00 zł  

 nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton   1 883,00 zł  

 nie mniej niż 38 ton  2 225,00 zł  

12) od przyczep i naczep trzyosiowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na 

rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 Dopuszczalna masa całkowita   Kwota podatku  

 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton   1 883,00 zł  

 nie mniej niż 38 ton  2 379,00 zł  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.  

§ 3. Z dniem 01 stycznia 2015 r. traci moc uchwała nr XXXVIII/352/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 

25 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2015.    

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karpaczu: 

I. Seweryn 
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