
UCHWAŁA Nr L/511/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW                                  

z dnia 28 października 2014 r. 

     
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz             

art. 10 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

 

      §  1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych zgodnie            

z załącznikami  nr 1 -  4 do niniejszej uchwały. 

 

 

      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

     §  3. Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XXV/265/12 Rady Gminy 

Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od dnia 

01 stycznia 2015 r. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/511/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 28 października 2014  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku                

od środków transportowych. 

 

 

STAWKI PODATKU 
 

 

      1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 579,00 zł 

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 942,00 zł 

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.146,00 zł 
 

 

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie      

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 729,00 zł 

b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.062,00 zł 

c/ od 9 ton i poniżej 12 ton 1.068,00 zł 
 

 

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
 Stawka 

podstawowa 

  od 7 ton i poniżej 12 ton 777,00 zł 
 

 

4.   od autobusów w zależności od miejsc do siedzenia: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ mniej niż 30 miejsc 729,00 zł 

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.617,00 zł 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/511/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 28 października 2014  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku            

od środków transportowych. 

 

 

 

 

STAWKI PODATKU 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

 

nie mniej niż 

 

mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym  lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 

Dwie osie 

12 13 1404,00 1605,00 

13 14 1404,00 1605,00 

14 15 1605,00 1821,00 

15  1677,00 1905,00 

 

Trzy osie 

12 17 1470,00 1677,00 

17 19 1470,00 1677,00 

19 21 1677,00 1905,00 

21 23 1677,00 1905,00 

23 25 1941,00 2214,00 

25  1941,00 2214,00 

 

Cztery osie i więcej 

12 25 1533,00 1737,00 

25 27 1941,00 2214,00 

27 29 1941,00 2214,00 

29 31 2214,00 2676,00 

31  2214,00 26676,00 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/511/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 28 października 2014  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku             

od środków transportowych. 

 

 

 

 
STAWKI PODATKU 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + naczepa 
(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 

 

Dwie osie 

12 18 1266,00 1428,00 

18 25 1569,00 2214,00 

25 31 1569,00 2214,00 

31  1941,00 2304,00 

 

Trzy osie i więcej  

12 40 1677,00 2220,00 

40  2214,00 2847,00 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/511/14 Rady 

Gminy Złotów z dnia 28 października 2014  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku               

od środków transportowych. 

 

 

 

 
STAWKI PODATKU 

od przyczep i naczep, 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 

 

 

 

 
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 

 

Jedna oś 

12 18 1068,00 1224,00 

18 25 1230,00 1404,00 

25  1428,00 1533,00 

 

Dwie osie 

12 28 1134,00 1284,00 

28 33 1374,00 1533,00 

33 38 1374,00 1533,00 

38  1545,00 1899,00 

 

Trzy osie i więcej 

12 38 1521,00 1563,00 

38  1719,00 1959,00 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr L/511/14 Rady Gminy Złotów 

z dnia 28 października 2014 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

                     

         Zgodnie z art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy określa wysokość stawek oraz może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych. 

 

         Zgodnie z art. 20 w/w ustawy górne granice stawek kwotowych w podatku od środków 

transportowych ogłasza Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wg 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. Prezes GUS 

ogłosił w/w wskaźnik dnia 15 lipca 2014 r. w M.P. poz. 575 - wskaźnik 100,4 (wzrost cen           

o 0,4%). Minister Finansów obowiązany jest również do przeliczania stawek minimalnych 

zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 

danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. 

 

        Wysokość stawek minimalnych określa się dla: 

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 

- przyczep i naczep, 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. 

 

         W związku z powyższym dokonano przeliczenia stawek kwotowych podatku                      

od środków transportowych. 

                                                

                                                

                                               

                                                

                                                      

 

 

 

                                                                                                    


