
UCHWAŁA NR XII/66/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 
gminy Stanisławów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

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

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 680
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 850

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne- stawki podatku w złotych

Inne systemy zawieszania osi 
jezdnych- stawki podatku w 

złotych
1 2 3 4

2 osie
12 13 1000 1750
13 14 1000 1750
14 15 1000 1750
14 1000 1750

3 osie
12 17 1000 1750
17 19 1000 1750
19 21 1300 2000
21 23 1300 2000
23 25 1300 2000
25 1300 2000

4 osie i więcej
12 25 1300 2000
25 27 1400 2450
27 29 1400 2450
29 31 1700 2600
29 31 1700 2600

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, stawka podatku wynosi 1000 zł.

4. 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, w zależności od liczby osi i 
rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, 

ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne- stawki podatku 
w złotych

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych- stawki 
podatku w złotych

1 2 3 4
2 osie

12 18 1100 1900
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18 25 1100 1900
25 31 1100 1900
31 1400 2100

3 osie i więcej
12 40 1300 1900
40 1700 2800

5. 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 prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika podatku 
rolnego: stawka podatku wynosi 700 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, 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)

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne- stawki podatku w złotych

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych- stawki 
podatku w złotych

1 2 3 4
1 oś

12 18 600 920
18 25 600 1100
25 700 1100

2 osie
12 28 600 920
28 33 600 1400
33 38 900 1500
38 1200 1900

3 osie i więcej
12 38 700 1500
38 1000 1800

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy.

Liczba miejsc do siedzenia Stawkadla autobusów(w złotych)
a) mniejszej niż 22 miejsca 1000
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1100

§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania, w dwóch ratach proporcjonalnie 
do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego 
na konto Urzędu Gminy BS Mińsk Maz. O/Stanisławów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy 
Stanisławów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określania

wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia gminy Stanisławów.

Na podstawie art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Stawki te nie mogą być jednak niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych,

ogłaszanych corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczeń.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów mieszczą się w

granicach obwarowanych kwotą minimalną i maksymalną określoną w ww. obwieszczeniach.

Ze względu na trudną sytuacje ekonomiczno - finansową mieszkańców gminy proponuje się pozostawić

stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek z roku 2015 tak, aby zapewniły

mieszkańcom gminy oraz podmiotom gospodarczym działającym na jej terenie możliwości prawidłowego i

terminowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków podatkowych.
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