
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/178/16 

RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017 

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

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10 ust. 1, art. 12b i art. 20 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 716  

z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych na rok 2017:  

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 735,00 zł  

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1205,00 zł  

c) powyżej 9 t i mniej niż 12 t - 1610,00 zł  

d) równej lub wyższej niż 12 ton:  

-dopuszczalna masa 

całkowita w tonach nie 

mniej niż: 

-dopuszczalna masa 

całkowita mniej niż: 

-zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

równoważne 

-Inny system 

zawieszenia 

-2 Osie 

-12 -15 -602,00 zł -829,00 zł 

-15 -i więcej -829,00 zł -1806,00 zł 

-3 Osie 

-12 -19 -413,00 zł - 805,00 zł 

-19 -23 -1005,00 zł -1473,00 zł 

-23 -i więcej -1473,00 zł -2248,00 zł 

-4 Osie i więcej 

-12 -27 -1005,00 zł -1540,00 zł 

-27 -29 -1540,00 zł -2343,00 zł 

-29 -i więcej -2343,00 zł -3072,00 zł 
    

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 t do 7 t włącznie - 1673,00 zł  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 6418



b) powyżej 7 t i poniżej 12 t - 1878,00 zł  

c) równej lub wyższej niż 12 t:  

-dopuszczalna masa 

całkowita w tonach nie 

mniej niż 

-dopuszczalna masa 

całkowita w tonach mniej 

niż 

-zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

podobne 

-Inny system 

zawieszenia 

-2 Osie 

-12 -25 -413,00 zł -709,00 zł 

-25 -31 -816,00 zł -1271,00 zł 

-31 -i więcej -1942,00 zł -2374,00 zł 

- 3 Osie i więcej 

-12 -40 -1727,00 zł -2343,00 zł 

-40 -i więcej -2343,00 zł -3072,00 zł 
    

3) przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego - 402,00 zł  

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

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

podatnika podatku rolnego:  

-dopuszczalna masa 

całkowita w tonach nie 

mniej niż 

-dopuszczalna masa 

całkowita w tonach mniej 

niż 

-Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

podobne 

-Inny system 

zawieszenia 

-1 Oś 

-12 -25 -308,00 zł -485,00 zł 

-25 -i więcej -495,00 zł -805,00 zł 

- 2 Osie 

-12 -28 -335,00 zł -485,00 zł 

-28 -33 -884,00 zł -1193,00 zł 

-33 -38 -1193,00 zł -1781,00 zł 

-38 -i więcej -1594,00 zł -2343,00 zł 

-3 Osie i więcej 

-12 -38 -1311,00 zł -1768,00 zł 

-38 -i więcej -1473,00 zł -2008,00 zł 
    

5) autobusy:  

a) posiadające ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszą niż 22 miejsca- 1070,00 zł  

b) posiadające ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równą lub większą niż 22 miejsca - 

1967,00 zł  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łękawica Nr XIII/97/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: 

podatku od środków transportowych na rok 2016  

§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 roku.  
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2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łękawica 

 

 

Krzysztof Pielesz 

 

  

  
1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych 

zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi 

(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 

pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 

WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 

w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 

specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).  
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