
UCHWAŁA NR XVIII/104/15
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity : Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 )  art.10 ust.1 I 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.)w zw. z obwieszczenie Ministra Finansów 
z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 
2016r.(M.P. z 2015r.poz.735)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. ( M.P. z 2015r., poz. 1029). Rada Miasta 
Poręba uchwala :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej:

a) pojazdy powyżej 3,5t do 5,5t włącznie  - 630,00 zł

b) pojazdy powyżej 5,5t do 9t włącznie  -.1.050,00 zł

c) pojazdy powyżej 9t i poniżej 12t  - 1.260,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne osi - 
Stawka podatku w 
złotych

Inny system zawieszenia 
-
Stawka podatku w 
złotych

12 13 1.680,00 1.890,00
13 14 1.680,00 1.890,00
14 15 1.680,00 1.890,00
15 1.890,00 2.100,00

3 osie
Stawka podatku w złotych

12 17 1.260,00 1.680,00
17 19 1.260,00 1.680,00
19 21 1.890,00 2.100,00
21 23 1.890,00 2.100,00
23 25 1.890,00 2.100,00
25 2.205,00 2.310,00

4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12 25 1.837,00 2.153,00
25 27 1.890,00 2.205,00
27 29 1.943,00 2.258,00
29 31 1.995,00 2.801,00
31 2.048,00 2.688,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12ton  -1.470,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t;

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie

Id: 919A24BF-1798-46FB-83E8-45441DF2BB27. Uchwalony Strona 1



Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 
równoważne osi -Stawka 
podatku w złotych

Inny system zawieszenia 
-
Stawka podatku w 
złotych

12 18 1.365,00 1.470,00
18 25 1.365,00 1.785,00
25 31 1.575,00 2.124,00
31 1.837,00 2.124,00

3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12 40 2.079,00 2.396,00
40 2.493,00 2.709,00

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i 
poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego -1.411,00 zł

6) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzaną przez podatnika 
podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1 oś
Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 
Stawka podatku w 
złotych

Inny system 
zawieszenia - 
Stawka podatku w 
złotych

12 18 1.050,00 1.295,00
18 25 1.050,00 1.295,00
25 1.260,00 1.576,00

2 osie
Stawka podatku w złotych

12 28 1.155,00 1.260,00
28 33 1.260,00 1.365,00
33 38 1.365,00 1.788,00
38 1.470,00 1.863,00

3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12 38 1.470,00 1.575,00
38 1.785,00 1.890,00

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc  -1.470,00zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca  -  1.680,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręby.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/96/15 Rady Miasta Poręba z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2016r.

 

Przewodnicząca  Rady Miasta 
Poręba

Urszula Milka
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UZASADNIENIE

W załącznikach do ustawy od 1-3 określono również stawki minimalne dla
poszczególnych rodzajów pojazdów. Jeżeli górna granica stawki określonej w art.10 ust.1
wyżej wymienionej ustawy jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, przyjmuje się
stawkę określoną w załącznikach do ustawy. Z uwagi na powyższe zaproponowane w 
projektach uchwał  stawki podatku od środków transportowych uwzględniają wymogi
ustawowe zawarte w art. 10  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 W załącznikach nr 2 i 3 zawierających stawki minimalne podatku od środków
transportowych wyrazy ,,Trzy osie'' zastępuje się wyrazami ,, Trzy osie i więcej''

Sporządzając uchwałę dotyczącą środków transportowych na 2016r.,
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zasugerowała, aby w §1 pkt 2 w pozycji
dotyczącej pojazdów 3 osiowych i więcej o masie nie mniej niż 12t i mniej niż 25t
zastąpić wyrazem ,,Trzy osie”. o masie nie mniej niż 12t i mniej niż 25t.
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