
UCHWAŁA Nr XI/64/ 2015

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2016 rok.

Na podstawie art. J 8 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.. poz. 1515) art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 10kalnych"(I) (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 840 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

~l
Określa się wysokość stawek podatku od środków transpOJ10wych:

I) od samochodów ciężarowych, o których mowa wart. 8 pkt. I ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 530,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 600,00
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 650,00

2) od samochodów ciężarowych, o którym mowa wart. 8 pkt. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr I
do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy
o podatkach i opiatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton I 250,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o którym mowa wart. 8 pkt. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, zawieszenia według stawek
określonych w załącznikLl Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa wart. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej ł2 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

- od 7 ton i poniżej 12 ton 660,00



6) od przyczep i naczep, o których mowa w at1. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzom) przez podatnika podatku rolnego), które 1<)cznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wy2szą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;

7) od autobusów, o których mowa wart. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opiatach
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

~2
Wykonanie uchwały powierza się 8unnistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

l 400,00
l 750,00

Uchwała podlega
Świętokrzyskiego.

ogłoszeniu
~3

w Dzienniku Urzędowym Województwa

~4
Uchwala obowiązuje w roku podatkowym 2016.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 usL 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
podjęcie uchwaly jest zasadne.

*( l) Niniejsl"..a uslawa dokonuje w .l.akresie swojej regulacji wdrożenia
na..•tępujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

I) dyrektywy 92/106 prJ..ez EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między panstwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z J 7.12.19(2),

2) dyrektywy I999/62fWE z dnia 17 czern'ca ł 999 r. w spra""ie pobierania opłat :t.-a użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cię:i.arowc ( Dz. Urz. WE L l g7 z 20.07.1(99).

Dane dOtYC7.ąCC ogłosZ(.,"nia aktów pldwa Unii Europejskiej. zamicszc70ne w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tyeh aktów w Dzienniku
Ur/.ędo\\-)'m Unii Europcjo;;kicj - wydanie spt..'Cjalnc.



Załącznik Nr I
do Uchwaly Nr XJl64/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 4 gmdnia 2015 r.

Samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita Stawka podatku (w złotych)
(w tonach)

Oś jezdna (osie
jezdne) z. .

Inny systemzaWleSZell1em
Nie mniej niż Mniej niż pneumatycznym lub zawieszenia osi. .

ezdnychzaWleSZell1em
nznanym za
równoważne

l 2 3 4
Dwie osie
12 13 1200,00 1470,00
13 14 1200,00 1470,00
14 15 1200,00 1470,00
15 1200,00 1470,00
Trzy osie
12 17 1250,00 1250,00
17 19 1250,00 1250,00
19 21 1250,00 1250,00
21 23 1250,00 1250,00
23 25 1250,00 1794,00
25 1250,00 1794,00
Cztery osie i więct<i
12 25 1750,00 1850,00
25 27 1950,00 2450,00
27 29 1950,00 2450,00
29 31 1950,00 2700,00
31 1950,00 2700,00



• Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII64!20 15
Rady Micjskiej w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 20l5r.

Ciągniki siodłowc, balastowe + naczepa, przyczepa = dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdu (w tonach)

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik

Stawka podatku (w złotych)siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne). .
Inne systemyz zaWIeszemem

Nie mniej niż Mniej niż pneumatycznym lub
. . .

zawICszema OSI. .
ezdnychzaWleszemem uznanym

za równoważne
ł ') 3 4

Dwie osie
12 18 1250,00 1250,00
18 25 1250,00 1250,00
25 31 1250,00 1250,00
31 1628,00 2160,00
Trzy osie i
wIęcej
12 40 1460,00 1943,00

~O 1943,00 2777,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/64/2015
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2015 r.

Naczepa - przyczepa + pojazd silnikowy =masa całkowita zespołu
pojazdów

Liczba osi i dopuszczalna masa
Calkowita zespolu pojazdów: Stawka podatku (w złotych)naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z. .zawleszemem Inne systemy zawieszeniaNie mniej niż Mniej niż pneumatycznym lub
. . osi jezdnychzawleszemem uznanym za

równoważne
I 2 3 4

Jedna oś
12 18 920,00 970,00
18 25 920,00 970,00
25 970,00 1050,00
Dwie osie
12 28 1090,00 1540,00
28 33 1090,00 1540,00
33 38 1750,00 1779,00
38 1750,00 1950,00
Trzy osie i
więcej
12 38 1600,00 1700,00
38 1600,00 1700,00
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