
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/234/16 

RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579 ) w związku z art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz.1579) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych w wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 440,00 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 516,00 zł; 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 580,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak 

w załączniku Nr 1 do 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 - 369,00 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, jak w załączniku  

Nr 2 do uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego - 660,00 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.020,00 zł; 

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.242,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/113/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 7352



§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  

w życie z  dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki 

(-) mgr Edward Joachimiak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/234/16 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały 

Liczba osi 

i dopuszczalna masa całkowita 

 (w tonach ) 

Stawka podatku (w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne ) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

dwie osie    

12 13 660,00 zł 775,00 zł 

13 14 660,00 zł 775,00 zł 

14 15 660,00 zł 785,00 zł 

15  785,00 zł 2.550,00 zł 

trzy osie    

12 17 583,00 zł 708,00 zł 

17 19 734,00 zł 720,00 zł 

19 21 734,00 zł 932,00 zł 

21 23 951,00 zł 1.371,00 zł 

23 25 1.371,00 zł 2.136,00 zł 

25  1.393,00 zł 2.156,00 zł 

cztery osie 

i więcej 

   

12 25 932,00 zł 1.387,00 zł 

25 27 940,00 zł 1.048,00 zł 

27 29 1.408,00 zł 2.234,00 zł 

29 31 2.242,00 zł 3.072,00 zł 

31  2.264,00 zł 3.072,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/234/16 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały 

Liczba osi 

i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 

(w tonach ) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

dwie osie    

12 18 512,00 zł 669,00 zł 

18 25 512,00 zł 679,00 zł 

25 31 792,00 zł 1.242,00 zł 

31  1.911,00 zł 2.374,00 zł 

trzy osie 

i więcej 

   

12 40 1.689,00 zł 2.338,00 zł 

40  2.338,00 zł 3.072,00 zł 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/234/16 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały 

Liczba osi 

i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa / 

przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

jedna oś    

12 18 447,00 zł 710,00 zł 

18 25 447,00 zł 710,00 zł 

25  453,00 zł 796,00 zł 

dwie osie    

12 28 300,00 zł 439,00 zł 

28 33 1.134,00 zł 1.563,00 zł 

33 38 1.149,00 zł 1.744,00 zł 

38  1.552,00 zł 2.297,00 zł 

trzy osie 

i więcej 

   

12 38 961,00 zł 1.273,00 zł 

38  1.273,00 zł 1.732,00 zł 
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