
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/337/2013 

RADY GMINY SZERZYNY 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014. 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. 

(M. P. z 2013 r., poz. 812) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) 

Rada Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:  

1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a poniżej 12 ton, 

w zależności od daty produkcji:  

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu  

/w tonach/  

Wyprodukowanie do  

1996 r. włącznie  
 

Wyprodukowanie po  

1996 r.  
 

powyżej 3,5 i poniżej 6  605 zł  587 zł 

od 6 i poniżej 8  822 zł  800 zł 

od 8 i poniżej 10  975 zł  945 zł 

od 10 i poniżej 12  1 445 zł  1403 zł 

 

2. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

z uwzględnieniem liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju 

zawieszenia:  

Dopuszczalna masa  

całkowita pojazdu  

/w tonach/  

Z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

uznanym za równoważne  

Inne systemy  

zawieszenia osi  

jezdnych 

dwie osie  

od 12 i poniżej 15  1555 zł  1555 zł 

od 15  1575 zł  1575 zł 

trzy osie  
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od 12 i poniżej 18  1619 zł  1619 zł 

od 18 i poniżej 21  1720 zł  1720 zł 

od 21  1824 zł  1824 zł 

cztery i więcej osi 

od 12 i poniżej 29  1785 zł  2320 zł 

równa lub wyższa niż 29  1996 zł  2947 zł 

 

3. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton, 

w zależności od daty produkcji:  

Dopuszczalna masa  

całkowita zespołu  

pojazdów: ciągnik  

siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy+  

przyczepa /w tonach/  

 

 

Wyprodukowanie do  

1996 r. włącznie  
 

 

 

 

 

Wyprodukowanie po  

1996 r.  
 

 

 

od 3,5 i poniżej 12  1720 zł  1670 zł 

 

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

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

z uwzględnieniem liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju 

zawieszenia:  

Dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy +przyczepa  

/w tonach/  

Z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 

dwie osie  

od 12 i poniżej 25  1575 zł  1679 zł 

od 25 i poniżej 31  1679 zł  2047 zł 

od 31  1706 zł  2214 zł 

trzy osie  

od 12 i poniżej 40  1896 zł  2079 zł 

równa lub wyższa niż 40  2079 zł  2947 zł 

 

5. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton do poniżej 12 ton, w zależności od daty produkcji:  

Dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów :  

naczepa/przyczepa +  

pojazd silnikowy  

/ w tonach /  
 

 

 

Wyprodukowane do  

r. włącznie  
 

 

 

 

Wyprodukowane po  

r.  
 

 

od 7 i poniżej 12  282 zł  256 zł 
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Z wyjątkiem przyczep i naczep, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego.  

 

6. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia:  

 

Dopuszczalna masa  

całkowita zespołu pojazdów :  

naczepa/przyczepa +  

pojazd silnikowy  

/ w tonach /  
 

 

 

Z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

uznanym za równoważne  

 

 

Inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 

jedna oś  

od 12 i poniżej 25  317 zł  387 zł 

od 25  387 zł  678 zł 

dwie osie 

od 12 i poniżej 28  345 zł  383 zł 

od 28 i poniżej 33  742 zł  1025 zł 

od 33 i poniżej 38  1025 zł  1561 zł 

od 38  1389 zł  2016 zł 

trzy osie 

od 12 i poniżej 38  817 zł  1139 zł 

równa lub wyższa niż 38  1139 zł  1548 zł 

Z wyjątkiem przyczep i naczep, związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego.  

 

7. Dla autobusów, w zależności od daty produkcji oraz liczby miejsc do siedzenia:  

Liczba miejsc do  

siedzenia  

Wyprodukowane do  

1996 r. włącznie  
 

Wyprodukowane  

po 1996 r.  
 

poniżej 15  402 zł  368 zł 

od 15 do 30 włącznie  746 zł  669 zł 

powyżej 30  1640 zł  1478 zł 

§ 2.  

W przypadku pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy 

czystości spalin EURO roczna stawka podatku od środków transportowych wynosi:  

1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  

a poniżej 12 ton, bez względu na datę produkcji:  

Dopuszczalna masa całkowita  

pojazdu /w tonach/ 

 

powyżej 3,5 i poniżej 6  302 zł 

od 6 i poniżej 8  413 zł 
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od 8 i poniżej 10  489 zł  

od 10 i poniżej 12  724 zł 

 

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

przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton, bez 

względu na datę produkcji, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia :  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu  

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa  

/w tonach/  

 

 

od 3,5 i poniżej 12  
 

841 zł 

 

3. Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, bez względu na datę produkcji :  

Liczba miejsc do siedzenia  

poniżej 15  204 zł 

od 15 do 30 włącznie  377 zł 

powyżej 30  826 zł 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

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

Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Antas 
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