
 

 

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 

RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 

z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515, ze zm./ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 

z 2014r. poz. 849, ze zm./ Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 662,29 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 103,81 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 324,57 

2. Od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej niż 12 ton:  

a) samochody ciężarowe dwuosiowe o DMC równej 12 ton 1 818,82 

b) samochody ciężarowe dwuosiowe o DMC powyżej 12 ton 2 077,73 

c) samochody ciężarowe trzyosiowe o DMC równej 12 ton 2 290,30 

d) samochody ciężarowe trzyosiowe o DMC powyżej 12 ton do 16 ton wł. 2 397,37 

e) samochody ciężarowe trzyosiowe o DMC powyżej 16 ton 2 527,70 

f) samochody ciężarowe czteroosiowe o DMC równej lub wyższej niż 12 ton 2 527,70 

3. 
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów: 
 

a) od 3,5 tony do 12 ton włącznie 1 545,33 

b) powyżej 12 ton do 36 ton włącznie 1 953,72 

c) powyżej 36 ton 2 527,70 

4. 

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1 324,57 

b) równej 12 ton do 36 ton włącznie 1 545,33 

c) powyżej 36 ton 1 953,72 

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej niż 22 miejsca 1 545,33 

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1 953,72 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/149/08 Rady Miasta w Górowie Iławeckim z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XXVII/155/08 Rady Miasta 

w Górowie Iławeckim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/149/08 Rady Miasta w 

Górowie Iławeckim z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie. 

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

Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Błocki 
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