
         

UCHWAŁA Nr XXIII.239.2016 

RADY GMNINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 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 8 marca 1990 r.                          

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r.                   

poz. 716), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

         § 1. 1.W uchwale XXII.225.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 2016 r.        

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się 

następującą zmianę: 

 

- w załączniku nr 1 do uchwały w pkt 3 tytuł tabeli otrzymuje brzmienie „od przyczep  

i naczep, które łącznie 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”. 

 

         2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

         § 2 . Wykonanie uchwały powierzą się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od dnia 

1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII.239.2016 Rady 

Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2016  r.  w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały 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 576,00 zł 

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 936,00 zł 

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.140,00 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 720,00 zł 

b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.056,00 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 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 Stawka 

podstawowa 

  od 7 ton i poniżej 12 ton 768,00 zł 

 

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

 Stawka 

podstawowa 

a/ mniejszej niż 22 miejsca 720,00 zł 

b/ równej lub większej niż 22 miejsca 1.608,00 zł 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXIII.239.2016 Rady Gminy Złotów 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia wysokości                       

stawek podatku  od środków transportowych 

 

 

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

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Gminy określa wysokość stawek oraz może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych. 

 

 W uchwale podjętej na sesji w dniu 27 października 2016 r. tytuł tabeli w załącznik nr 1 

w pkt 3 był niezgodny z art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały korygującej ten błąd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


