
 
 

     
                                         Uchwała Nr XIII/72/2011 
                                         Rady Gminy RozdraŜew 
                                         z dnia 25 listopada 2011 r.             
 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
na obszarze Gminy RozdraŜew 

 
 
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze  zm.) oraz  
art. 10 ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach   i  opłatach  lokalnych  
(tekst  jednolity  Dz. U. z  2006 r.  Nr  121,  poz. 844 ze zm.)  w związku  z obwieszczeniem 
Ministra Finansów  z  dnia  20 października 2011 r. w sprawie  stawek w podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. Nr 95  poz. 962) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2011 r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych  
podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. ( M. P. Nr 95 poz. 961 ) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się na obszarze Gminy RozdraŜew roczne stawki podatku od środków transportowych  
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwala Nr XXXII/170/2009  Gminy  RozdraŜew  z dnia 30 października 2009 r.  
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy 
RozdraŜew. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§ 4 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
    Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
    Publicznej  oraz wywieszenie  na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w RozdraŜewie  
    i we wsiach sołeckich. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
Rada Gminy ma ustawowy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokość stawek podatku  
od środków transportowych na obszarze gminy. Ustalane stawki nie mogą przekroczyć 
obowiązujących minimalnych i maksymalnych stawek na dany rok podatkowy ,ogłoszonych 
przez Ministra Finansów. Minimalne stawki przeliczane są zgodnie z procentowym 
wskaźnikiem przekraczającym 5 % wzrostu kursu euro na dzień 1 października danego roku w 
stosunku  
do kursu euro w roku poprzedzającym  dany rok podatkowy. Wskaźnik ten  na dzień  
1 października 2011 r. uległ zwiększeniu o 11,29 % w stosunku do roku ubiegłego. 
Natomiast górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
który wynosi 4,2 % 
          W związku z aktualnymi prognozami inflacji dla roku 2012  oraz faktu, Ŝe obecnie 
obowiązujące stawki zostały uchwalone w roku 2009, proponuję zwiększenie stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w gminie średnio o 7 %. 
 
 
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/72/2011 
                            Rady Gminy RozdraŜew z dnia 25 listopada 2011 r. 
 
 
Stawki podatku od środków transportowych 
na obszarze gminy RozdraŜew 

 
 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej      
   12 ton: 
 
a/ powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie   - 560 zł 
b/ powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie  - 620 zł 
c/ powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton   - 860 zł 
 
 
2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej        
    niŜ 12 ton:  
  
 

 
Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach ) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

 
Od samochodów cięŜarowych  
z zawieszeniem neumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym  

za równowaŜne 

 
Od samochodów 
cięŜarowych z innym 
systemem 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13   950 zł 1.110 zł 
13 14    980 zł 1.170 zł 
14 15 1.040 zł 1.250 zł 
15  1.060 zł 1.560 zł 

Trzy osie 
12 17 1.110 zł 1.350 zł 
17 19 1.170 zł 1.350 zł 
19 21 1.550 zł 1.670 zł 
21 23 1.550 zł 1.670 zł 
23 25 1.720 zł 1.950 zł 
25  1.800 zł 1.950 zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.800 zł 1.800 zł 
25 27 1.850 zł 1.950 zł 
27 29 1.900 zł 2.270 zł 
29 31 2.090 zł 2.970 zł 
31  2.150 zł 2.970 zł 

 
 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą 
lub     przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 
ton   
    - od 3,5 tony do 12 ton   -     1.160 zł 
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4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą 
lub         przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyŜszej 
niŜ 12 ton   
 

 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (w tonach ) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Od ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych 
do uŜywania łącznie z naczepą 
lub przyczepą z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

 
Od ciągników 
siodłowych i 

balastowych z innym 
systemem 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.690 zł 1.700 zł 
18 25 1.900 zł 1.900 zł 
25 31 1.950 zł 2.030 zł 
31  2.040 zł 2.300 zł 

Trzy osie i więcej 
12 40 2.090 zł 2.200 zł 
40  2.150 zł 2.970 zł 

 
 
5. Od przyczepy i 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                                               - 150 zł 
 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę   
    całkowitą równą lub wyŜszą niŜ12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością       
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 

 
Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach ) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

 
Przyczepy i naczepy  

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne  

 
Przyczepy i naczepy  

z innym systemem 
zawieszenia  

Jedna oś 
12 18 400 zł 430 zł 
18 25 440 zł 490 zł 
25  820 zł 840 zł 

Dwie osie 
12 28 440 zł 500 zł 
28 33 820 zł            1.060 zł 
33 38                   1.060 zł            1.600 zł 
38                    1.450 zł            2.100 zł 

Trzy osie i więcej 
12 38                      930 zł            1.200 zł 
38                    1.200 zł            1.600 zł 
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7. Od autobusów w zaleŜności od liczb miejsc do siedzenia: 
 
a/ mniej niŜ 30 miejsc            -    800 zł. 
b/ równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc           - 1.720 zł. 
 
 
8. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,3,5 i 7 wyprodukowanym przed 1990 r. stawki podatku 
    zwiększa się i określa w wysokości:  
 
a/ od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
 -powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie   - 588 zł. 
 -powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   - 651 zł. 
 -powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton    - 903 zł. 
 
b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
 -od 3,5 tony i poniŜej 12 ton    - 1.218 zł. 
 
c/ od przyczep i naczep, 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     - 158 zł.  
 
d/ od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia 
 
 - mniej niŜ 30 miejsc      -    840 zł. 
 - równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc    - 1.806 zł. 
 
 
 
9. Dla pojazdów określonych  w pkt. 1,3 i 7 posiadających  katalizator stawki podatku 
zmniejsza     się  i określa się w wysokości: 
 
a/ od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
 - powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  - 532 zł.  
 - powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   - 589 zł. 
 - powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton    - 817 zł.  
 
b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜytkowania łącznie z naczepą 
lub     przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów 
 - od 3,5 tony i poniŜej 12 ton      -  1.102 zł. 
 
c/ od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia  
 
 - mniej niŜ 30 miejsc     -   760 zł.  
 - równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc   -1.634 zł.  
 
         Przewodniczący Rady Gminy  
                    Artur Jakubek  


