
  
        U C H W A Ł A  Nr 147/ 2012          

RADY MIEJSKIEJ W  JASTROWIU  
 

z dnia 25 października 2012r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220,                
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 
poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 
poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; 
z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 
poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.                             
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 
poz.1461, Nr 226 poz.1475;  z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, 
Nr 232 poz.1378) 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, zgodnie z 
załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 68/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 
października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków 
transportowych. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013. 
 

 

 

 



Załącznik  
do uchwały Nr 147/2012 

Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 25 października 2012r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 
1) od samochodu  cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 557,00zł,    
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  800,00 zł,. 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.100,00 zł,  
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 
ton:  

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
 
 

 
Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie mniej niŜ 

 
mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie:                                                            
równej lub wyŜszej niŜ 12 1.350,00 1.600,00 
Trzy osie: 
12 21 1.350,00 1.600,00 
21 25 1.480,00 1.840,00 
równej lub wyŜszej niŜ 25 1.535,00 1.950,00 
Cztery osie i więcej: 
12 29 1.652,00 2.500,00 
29 1.921,00 2.850,00 
 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do uŜywania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  
a) od 3,5 tony do 5,5 t włącznie – 985,00 zł,  
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.230,00 zł,  
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.350,00 zł,  
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do uŜywania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyŜszej niŜ 12 ton:  
 



Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

 
nie mniej niŜ 

 
mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

 
Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie:     
12 36 1.830,00 2.100,00 
36  2.070,00 2.250,00 

Trzy osie: 
12 36 1.865,00 2.015,00 
36  2.125,00 2.900,00 

  
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
od 7 ton i poniŜej 12 ton – 985,00 zł,  
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 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 niŜ 

 
 

Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznawanym za 
równowaŜne 

 
Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś: 
12 18 805,00 925,00 
18  925,00 1.045,00 

Dwie osie: 
12 28 925,00 1.045,00 
28 36 1.105,00   1.500,00 
36  1.345,00 1.970,00 

Trzy osie: 
12 36 1.075,00 1.340,00 
36  1.345,00 1.650,00 

 
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1.035,00 zł,  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 2.010,00 zł. 

     



U Z A S A D N I E N I E 
 
    do uchwały nr 147/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu  w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
 
   
      Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)  rady gmin w drodze uchwały 
określają  wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, Ŝe roczna stawka 
podatku od jednego środka transportowego nie moŜe przekroczyć stawek określonych dla 
poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.   
    Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski’’, w drodze obwieszczenia, stawki podatku od 
środków transportowych , obowiązujące w następnym roku podatkowym. 
    Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyŜszeniu 
na kaŜdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów 
i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy. 
Natomiast stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu 
euro  na  pierwszy  dzień roboczy  października  danego roku w stosunku do kursu  euro 
w roku poprzedzającym dany rok podatkowy-w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy 
lub wyŜszy niŜ 5%. Kurs euro ogłoszony na  pierwszy dzień roboczy października 2012 r., 
wyniósł 4,1057 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 6,29% w stosunku do kursu euro 
ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego , który wynosił 
4,3815 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od 
środków transportowych obowiązujących w roku 2013.     
    Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada 
gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne 
wynikające z ustawy.    
Projekt uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych od 
samochodów cięŜarowych powyŜej 3,5 t, ciągników siodłowych  o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 t, od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz od autobusów.  
    Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i 
ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 
roku. 
 
 
 

 

 

 


