
 

 

UCHWAŁA NR 177/XXVIII/2016 

RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 z późn. zm.), w związku  

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M. P. z dnia 5 sierpnia 2016 roku, poz. 779) oraz obwieszczeniem 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2017 roku (M. P. z dnia 13 października 2016 roku, poz. 979), Rada Miasta 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 716,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 941,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 071,00 zł 

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

dwie osie 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 13 ton 

1 094,00 zł 1 201,00 zł 

b) nie mniej niż 13 ton 

mniej niż 14 ton 

1 136,00 zł 1 267,00 zł 

c) nie mniej niż 14 ton, 

mniej niż 15 ton 

1 199,00 zł 1 338,00 zł 

d) nie mniej niż 15 ton 1 267,00 zł 1 632,00 zł 

   

trzy osie 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 1338,00 zł 1 670,00 zł 
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mniej niż 17 ton 

b) nie mniej niż 17 ton, 

mniej niż 19 ton 

1 475,00 zł 1 735,00 zł 

c) nie mniej niż 19 ton, 

mniej niż 21 ton 

1 604,00 zł 1 801,00 zł 

d) nie mniej niż 21 ton, 

mniej niż 23 tony 

1 735,00 zł 1 874,00 zł 

e) nie mniej niż 23 tony, 

mniej niż 25 ton 

1 874,00 zł 2 058,00 zł 

f) nie mniej niż 25 ton 2 009,00 zł 2 139,00 zł 

   

cztery osie i więcej 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 25 ton 

2 468,00 zł 2 536,00 zł 

b) nie mniej niż 25 ton, 

mniej niż 27 ton 

2 612,00 zł 2 677,00 zł 

c) nie mniej niż 27 ton, 

mniej niż 29 ton 

2 741,00 zł 2 804,00 zł 

d) nie mniej niż 29 ton, 

mniej niż 31 ton 

2 869,00 zł 3 089,00 zł 

e) nie mniej niż 31 ton 3 010,00 zł 3 089,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

1 735,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

dwie osie 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 18 ton 

1 874,00 zł 1 937,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, 

mniej niż 25 ton 

2 003,00 zł 2 067,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton, 

mniej niż 31 ton 

2 140,00 zł 2 271,00 zł 

d) nie mniej niż 31 ton 2 271,00 zł 2 389,00 zł 

trzy osie i więcej 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 40 ton 

2 271,00 zł 2 362,00 zł 

b) nie mniej niż 40 ton 2 941,00 zł 3 090,00 zł 
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5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton  

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego: 

469,00 zł 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

jedna oś 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 18 ton 

536,00 zł 598,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, 

mniej niż 25 ton 

598,00 zł 730,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton 664,00 zł 866,00 zł 

dwie osie 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mnie niż 12 ton, 

mniej niż 28 ton 

730,00 zł 928,00 zł 

b) nie mniej niż 28 ton, 

mniej niż 33 tony 

801,00 zł 1 109,00 zł 

c) nie mniej niż 33 tony, 

mniej niż 38 ton 

1 109,00 zł 1 682,00 zł 

d) nie mniej niż 38 ton 1 498,00 zł 2 219,00 zł 

trzy osie i więcej 

 oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, 

mniej niż 38 ton 

1 068,00 zł 1 192,00 zł 

b) nie mniej niż 38 ton 1 307,00 zł 1 738,00 zł 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 733,00 zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1 468,00 zł 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 99/XVI/2015 Rady Miasta 

Piechowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych w 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku, 

poz. 5688). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice: 

P. Zackiewicz 
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