
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/156/2016 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U z 2016 r. poz. 446) i  art.10  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.716 ) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

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

I.  Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później: 

1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  742,00 zł 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   943,00 zł 

c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   1.012,00 zł 

2.  Od 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 1.417,00 zł 

3.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  

od 7 ton, a poniżej 12 ton 598,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego. 

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

a)  mniej niż 22 miejsca     1.080,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca   2.158,00 zł 

II.  Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później, posiadających katalizatory: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  715,00 zł 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   918,00 zł 

c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   987,00 zł 

2.   Od 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 1.348,00 zł 

3.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  

od 7 ton, a poniżej 12 ton 519,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego 
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4.  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a)  mniej niż 22 miejsca     1.052,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca   2.091,00 zł 

III.  Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie   748,00 zł 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   956,00 zł 

c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   1.025,00 zł 

2.  Od 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 1.432,00 zł 

3.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 

7 ton, a poniżej 12 ton 566,00 zł  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego. 

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

a)  mniej niż 22 miejsca     1.095,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca   2.183,00 zł 

IV.  Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem, posiadających katalizatory: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie   720,00 zł 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   931,00 zł 

c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   999,00 zł 

2.  Od 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 1.404,00 zł 

3.  Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 

7 ton, a poniżej 12 ton 540,00 zł z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego 

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

a)  mniej niż 22 miejsca     1.066,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca   2.158,00 zł 

V.  Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie    1.481,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy, cztery i więcej   1.432,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: 

-  o liczbie osi – dwie i trzy    1.889,00 zł 

-  o liczbie osi – cztery i więcej   1.822,00 zł 

c)  równej lub wyższej niż 26 ton: 

-  o liczbie osi - dwie i trzy    2.974,00 zł 

-  o liczbie osi – cztery i więcej   2.967,00 zł 
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2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub  

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a)  równej lub wyższej  niż 12 ton, do 36 ton włącznie 

-   o liczbie osi – dwie i trzy i więcej   1.791,00 zł 

b)  powyżej 36 ton 

-  o liczbie osi – dwie    2.221,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   2.186,00 zł 

3.  Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a)  równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

-  o liczbie osi – jedna    809,00 zł 

-  o liczbie osi dwie i trzy i więcej   857,00 zł 

b)  równej lub wyższej  niż 18 ton, do 36 ton włącznie: 

-  o liczbie osi – jedna    1.283,00 zł 

-  o liczbie osi – dwie i trzy i więcej   1.214,00 zł 

c)  powyżej 36 ton 

-  liczbie osi – jedna i dwie    1.461,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   1.279,00 zł 

VI.  Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

-  o liczbie osi – dwie    1.619,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy, cztery i więcej   1.552,00 zł 

b) b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton: 

-  o liczbie osi – dwie    1.915,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy     2.001,00 zł 

-  o liczbie osi – cztery i więcej   2.100,00 zł 

c)  równej lub wyższej niż 29 ton:  

-  o liczbie osi dwie i trzy    3.006,00 zł 

-  o liczbie osi – cztery i więcej   3.006,00 zł 

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

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a)  równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 31 ton 

-  o liczbie osi – dwie, trzy i więcej   2.320,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 31 ton, a do 36 ton włącznie 

-  o liczbie osi – dwie    2.323,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   2.320,00 zł 

c)  powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton 

-  o liczbie osi – dwie, trzy i więcej   3.003,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 40 ton 
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-  o liczbie osi – dwie    3.003,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   3.005,00 zł 

3.  Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a)  równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

-  o liczbie osi – jedna    1.046,00 zł 

-  o liczbie osi – dwie, trzy i więcej   1.196,00 zł 

b)  równej lub wyższej  niż 18 ton, do 36 ton włącznie 

-  o liczbie osi – jedna    1.552,00 zł 

-  o liczbie osi – dwie    1.640,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   1.510,00 zł 

c)  powyżej 36 ton 

-  o liczbie osi – jedna i dwie   2.158,00 zł 

-  o liczbie osi – trzy i więcej   1.625,00 zł 

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XII/77/2015 r. Rady Gminy  

Kawęczyn z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

(-) Piotr Gebler 
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