
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/204/2016 

RADY GMINY W GĄSAWIE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 8, art. 9 ust. 1, 4a i 5, art. 10 ust. 1-3 i art. 12 ust. 4 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1.  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych, od osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków 

transportowych: 

1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

1)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 744,00 zł; 

2)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1067,00 zł; 

3)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 1092,00 zł; 

2.  Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

Dopuszczalna masa całkowita(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 

 dwie osie 

12 13 1519,00 

13 14 1519,00 

14 15 1519,00 

15  1519,00 

 trzy osie 

12 17 1607,00 

17 19 2335,00 

19 21 2335,00 

21 23 2335,00 

23 25 2335,00 

25  2335,00 

 cztery osie i więcej 

12 25 2484,00 

25 27 2484,00 

27 29 2484,00 

29 31 2484,00 

31 - 2484,00 

3.  Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

Dopuszczalna masa całkowita(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 
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 dwie osie 

12 13 2282,00 

13 14 2282,00 

14 15 2282,00 

15  2282,00 

 trzy osie 

12 17 2076,00 

17 19 2335,00 

19 21 2335,00 

21 23 2335,00 

23 25 2335,00 

25  2335,00 

 cztery osie i więcej 

12 25 2076,00 

25 27 2890,00 

27 29 2890,00 

29 31 2853,00 

31  2853,00 

4.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 744,00 zł; 

2)  od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 1051,00 zł; 

3)  od 9 ton i poniżej 12 ton: 1081,00 zł; 

5.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 

 dwie osie 

12 18 1830,00 

18 25 1830,00 

25 31 1830,00 

31  2194,00 

 trzy osie i więcej 

12 40 2282,00 

40  2282,00 

6.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 

innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 

 dwie osie 

12 18 1519,00 

18 25 2234,00 

25 31 2344,00 

31  2359,00 

 trzy osie i więcej 

12 40 2234,00 

40  2965,00 

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: 

1)  od 7 ton i poniżej 12 ton: 275,00 zł; 

8.  Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 

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

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 
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 jedna oś 

12 18 378,00 

18 25 757,00 

25  757,00 

 dwie osie 

12 28 410,00 

28 33 1143,00 

33 38 1397,00 

38  1397,00 

 trzy osie i więcej 

12 38 1150,00 

38  1150,00 

9.  Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów(w tonach) Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku(w złotych) 

 jedna oś 

12 18 277,00 

18 25 757,00 

25  757,00 

 dwie osie 

12 28 376,00 

28 33 1568,00 

33 38 1767,00 

38  2063,00 

 trzy osie i więcej 

12 38 1554,00 

38  1554,00 

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

1) mniejszej niż 22 miejsca: 1229,00 zł 

2)  równej lub wyższej niż 22 miejsca: 1971,00 zł 

 

§ 2.  Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4 i 10 posiadających dokument poświadczający spełnienie 

normy jakościowej dotyczącej emisji spalin Euro 5, Euro 6 stawki podatku zmniejsza się i określa w 

wysokości: 

1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

1)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 729,00 zł 

2)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1051,00 zł 

3)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 1081,00 zł 

2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 723,00 zł 

2)  od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 1029,00 zł 

3)  od 9 ton i poniżej 12 ton: 1065,00 zł 

3.  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

1) mniejszej niż 22 miejsca: 1202,00 zł 

2)  równej lub wyższej niż 22 miejsca: 1828,00 zł 

 

§ 3.  Podatnicy uiszczają należny podatek na rachunek budżetu Gminy Gąsawa. 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa. 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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Przewodniczący  

Rady Gminy 

Mariusz Kazik 
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