
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/221/16 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków 

w następujących wysokościach: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  -  590,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  włącznie  -  710,00 zł 

c) powyżej 9 ton     -  830,00  zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) od ciągnika siodłowego lub  balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 830,00 zł  

4) od ciągnika siodłowego lub  balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały 

5) od przyczepy lub naczepy, 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 –   270,00 zł 

6) od przyczepy lub naczepy, 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 – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

7) od autobusu, w zależności  od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą: 

a) mniejszej  niż 22 miejsca    - 580,00  zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  - 1 400,00 zł 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/98/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków. 

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

  

Przewodnicząca Rady 

Gminy w Żyrakowie 

 

lic. Maria Bodzioch 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 cytowanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy 

w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 

gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę, 

jak również nie mogą być niższe od stawek minimalnych dla określonych podmiotów opodatkowania 

wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ustawy. 

Rada Gminy Żyraków swoją uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

kreuje politykę podatkową w zakresie w swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać wysokość stawek 

podatkowych w zakresie ustawowych limitów. 

Przedkładany projekt uchwały ustalającej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 

Gminy Żyraków jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku.  

W projekcie uchwały proponuje się obniżenie stawki podatkowej dotyczącej:  

√ ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 31 t, posiadających dwie osie jezdne 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z kwoty 1 728 zł na 1 392 zł, 

√ przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniej 

niż 38 t, 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

z kwoty 1 026 zł na 924 zł. 

W pozostałym zakresie stawki podatku pozostały na poziomie obowiązującym w 2016r.  

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników działających w sektorze transportu 

i uwzględnia aktualną sytuację gospodarczą zarówno w kraju jak i na świecie, w tym w szczególności 

obciążenia jakie ponoszą przedsiębiorcy. 
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