
 

 

UCHWAŁA NR XII/95/2015 
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 29 października 2015 roku 

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 1990r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r. Nr 849 z późn. zm.), art. 4 ust.1, 

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

prawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje : 

§ 1. Na obszarze Gminy Alwernia wprowadza się następujące roczne stawki podatku od środków 
transportowych : 

I. OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ: 

dopuszczalna masa całkowita w tonach stawka podatku w złotych 
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 702,00 
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 781,00 

powyżej 9 t i poniżej 12 t 1075,00 

II. OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY OSI, DOPUSZCZALNEJ 
MASY CAŁKOWITEJ POJAZDU I RODZAJU ZAWIESZENIA: 

dopuszczalnamasa całkowita 
w tonach 

stawka podatku w złotych 
1.dwie osie 

1)oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2)inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 

13 t 1239,00 1254,00 

b) nie mniej niż 13 t i mniej niż 

14 t 
1309,00 1316,00 

c) nie mniej niż 14 t i mniej niż 

15 t 1365,00 1380,00 

d) nie mniej niż 15 t i więcej 1434,00 1635,00 

  
2. trzy osie 

1)oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2)inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t i mniej niż 

17 t 1736,00 1752,00 

b) nie mniej niż 17 t i mniej niż 

19 t 1798,00 1815,00 

c) nie mniej niż 19 t i mniej niż 

21 t 2121,00 2144,00 

d) nie mniej niż 21 t i mniej niż 

23 t 2213,00 2239,00 

e) nie mniejniż 23 t i mniej niż 

25 t 2343,00 2365,00 
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f) nie mnie niż 25 t i więcej 2475,00 2500,00 

  

 
3. cztery osie i więcej 

 
1)oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 
2)inny system 

zawieszenia osi 
a) nie mnie niż 12 t i mniej niż 

25 t 2190,00 2213,00 

b) nie mniej niż 25 t i mniej niż 

27 t 2278,00 2300,00 

c) nie mniej niż 27 t i mniej niż 

29 t 2362,00 2391,00 

d) nie mniej niż 29 t i mniej niż 

31 t 2500,00 3100,00 

e) nie mniej niż 31 t i więcej 2563,00 3100,00 

III. OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA 
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 
ZESPOŁU POJAZDÓW: 

dopuszczalna masa całkowitaw tonach stawka podatku w złotych 
od 3,5 t i poniżej 12 t 1105,00 

IV. OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO LUB BALASTOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYWANIA 
ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 
ZESPOŁU POJAZDÓW: 

dopuszczalna 
masa całkowita 

zespołu pojazdów w tonach 

stawka podatku w złotych 
1.dwie osie 

1)oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2)inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t i mniej 

niż 18 t 1261,00 1302,00 

b) nie mniej niż 18 t i mniej 

niż 25 t 
1340,00 1357,00 

c) nie mniej niż 25 t i mniej 

niż 31 t 1417,00 1434,00 

d) nie mniej niż 31 t do 36 t 

włącznie 1845,00 2396,00 

e) powyżej 36 t 1849,00 2540,00 

  
2. trzy osie i więcej 

1) oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2) inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t do 36 t 

włącznie 1627,00 2250,00 

b) powyżej 36 t i mniej niż 

40 t 1630,00 2252,00 

c) nie mniej niż 40 t i więcej 2250,00 3100,00 

V. OD PRZYCZEP I NACZEP, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO, UŻYWANYCH 
ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 
POJAZDÓW: 

dopuszczalna masa całkowitaw tonach stawka podatku w złotych 
od 7 t i poniżej 12 t 217,00 

VI. OD PRZYCZEP I NACZEP, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO, UŻYWANYCH 
ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 
POJAZDÓW, LICZBIE OSI I RODZAJU ZAWIESZENIA: 

dopuszczalna 
masa całkowita 

zespołu pojazdów w tonach 

stawka podatku w złotych 
 

1. jedna oś 
1) oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 
2) inny system 
zawieszenia osi 
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a) nie mniej niż 12 t i mniej 

niż 18 t 313,00 324,00 

b) nie mniej niż 18 t i mniej 

niż 25 t 472,00 480,00 

c) nie mniej niż 25 t do 36 t 

włącznie 664,00 733,00 

d) powyżej 36 t 765,00 830,00 
  

  
2. dwie osie 

1)oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2)inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t i mniej 

niż 28 t 692,00 718,00 

b) nie mniej niż 28 t i mniej 

niż 33 t 800,00 1109,00 

c) nie mniej niż 33 t do 36 t 

włącznie 1109,00 1684,00 

d) powyżej 36 t i mniej niż 

38 t 1111,00 1693,00 

e) nie mniej niż 38 t i powyżej 1502,00 2221,00 

  

 
3. trzy osie i więcej 

1) oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

2) inny system 
zawieszenia osi 

a) nie mniej niż 12 t do 36 t 

włącznie 884,00 1232,00 

b) powyżej 36 t i mniej niż 

38 t 885,00 1239,00 

c) nie mniej niż 38 t i powyżej 1232,00 1674,00 

VII. OD AUTOBUSU, W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM 
KIEROWCY: 

liczba miejsc do siedzenia stawka podatku w złotych 
mniejsza niż 22 miejsca 798,00 

równa lub wyższa niż 22 miejsca 1778,00 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/82/2013 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia. 

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

Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

 

 

mgr Tomasz Tomaszewski 
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