
UCHWAŁA NR 228/XXXVIII/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 460,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.090,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 910,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.630,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.900,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 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 i rodzaju zawieszenia według stawek 
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzaną przez podatnika podatku rolnego)

420,00 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych 
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie 600,00 zł, 

b) powyżej 15 a mniej niż 30 miejsc 1.100,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.400,00 zł; 

Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku 
i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały: 
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a) lit. a 410,00 zł, 

b) lit. b 680,00 zł, 

c) lit. c 1.000,00 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 3 uchwały: 

a) lit. a 830,00 zł, 

b) lit. b 1.470,00 zł, 

c) lit. c 1.800,00 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 5 uchwały 370,00 zł; 

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 uchwały: 

a) lit. a 530,00 zł, 

b) lit. b 1.000,00 zł, 

c) lit. c 2.200,00 zł.

§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
rachunek gminy Nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 BS Szczuczyn. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 140/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012 r., poz. 4145). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXVIII/13 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY 

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

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 13 190,00 210,00

13 14 210,00 580,00

14 15 580,00 810,00

15 i wyższa 810,00 1.810,00

Trzy osie
12 17 210,00 370,00

17 19 370,00 750,00

19 21 750,00 970,00

21 23 970,00 1.470,00

23 25 1.470,00 2.400,00

25 i wyższa 1.470,00 2.400,00

Cztery osie i więcej
12 25 970,00 1.000,00

25 27 1.000,00 1.570,00

27 29 1.570,00 2.410,00

29 31 2.410,00 3.120,00

31 i wyższa 2.410,00 3.120,00

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 228/XXXVIII/13 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (w tonach)
Ciągnik siodłowy + naczepa 

Ciągnik balastowy + przyczepa 

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznawanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 18 65,00 75,00

18 25 400,00 740,00

25 31 840,00 1.360,00

31 i wyższa 2.050,00 2.390,00

Trzy osie i więcej
12 40 1.800,00 2.390,00

40 i wyższa 2.390,00 3.100,00

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 228/XXXVIII/13 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołów: 

Naczepa (przyczepa + pojazd 
silnikowy) (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznawanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4
Jedna oś

12 18 45,00 55,00

18 25 270,00 470,00

25 i wyższa 470,00 840,00

Dwie osie
12 28 315,00 470,00

28 33 950,00 1.260,00

33 38 1.260,00 1.890,00

38 i wyższa 1.680,00 2.390,00

Trzy osie i więcej
12 38 1.000,00 1.360,00

38 i wyższa 1.360,00 1.850,00

 

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Id: 42CA0EC1-2B48-482B-954C-87E6C0F5DA2A. Podpisany Strona 1




