
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/195/16 

RADY MIEJSKIEJ W LESKU 

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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 (j.t. Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) w związku z art. 10, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716) i art. 4 ust. 1 w zw.  

z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) 

Rada Miejska w Lesku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 699 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 960 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 288 

II. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej i bez względu na rodzaj 

zawieszenia osi jezdnych: 

1. Dwie osie: 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton, 2 162 

b) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton 2 218 

c) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton 2 271 

d) nie mniej niż 15 ton  i powyżej 15 ton 2 337 

2. Trzy osie; 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton, 2 457 

b) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton 2 523 

c) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton 2 631 

d) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton 2 740 

e) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton 2 861 

f) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton 2 926 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 3582



3. Cztery osie i więcej 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton, 2 687 

b) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton 2 807 

c) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton 2 927 

d) nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton 3 031 

e) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31ton 3 070 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy 

+przyczepa): 

a)od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1 759 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 813 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 868 

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

o liczbie osi,  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy naczepa, ciągnik 

balastowy+ przyczepa) i  bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych, 

1. Dwie osie: 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton, 2 239 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 2 293 

c) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton 2 337 

d) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton 2 370 

2. Trzy osie i więcej 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton, 2 293 

b) nie mniej niż 40 ton i powyżej 40 ton 3 058 

V. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- od 7 ton do 9 ton włącznie 1 048 

- od 9 ton do poniżej 12 ton 1 114 

VI .Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym  

i bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

1. Jedna oś: 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton, 1 223 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 1 573 

c) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton 1 692 

2. Dwie osie; 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton, 1 529 

b) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton 1 660 

c) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton 1 780 

d) nie mniej niż 38 ton i powyżej 38 ton 2 217 
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3. Trzy osie i więcej 

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton, 1 693 

b) nie mniej niż 38 ton i powyżej 38 ton 2 217 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca 940 

b) równej lub większej niż 22 miejsca do mniej niż 30 miejsc 1 638 

c) równej lub większej niż 30 miejsc 1 813 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/99/15 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od dnia 01 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Lesku 

 

 

Tomasz Bebkiewicz 
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