
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/211/2013 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2  pkt 8, art.40, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r, , poz. 594 tekst jednolity ze zm.), art.10 ust. 1  ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje :  

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :  

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie ,  

480,00 zł, 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9t włącznie 

, 760,00 zł, 

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do mniej niż 12 ton 

980,00 zł 

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), 

stawki podatku określone są w załączniku Nr 1  do niniejszej uchwały.  

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 5,5 t włącznie,    665,00 zł 

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 5,5 t do 9  t włącznie,    870,00 zł, 

7. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 9  t i poniżej 12 t,    1.113,00 zł 

8. 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, stawki podatku określone są 

w załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały.  

9. od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7  t do poniżej 

12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego,  289,00 zł, 

10. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego , stawki podatku określone są w załączniku Nr 3  do niniejszej uchwały.  

11. od autobusów do mniej niż 30 miejsc ,   244,00 zł  

11 a. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30,   378,00 zł, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 grudnia 2013 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014 roku.  

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Kupaj 
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