
UCHWAŁA NR XXVIII/317/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 
 dnia 1 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z 
późn. zm.),  na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Rodzaj pojazdu Powyżej 3,5

do 5,5 włącznie
Powyżej 5,5

do 9 włącznie
Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe 451,00 zł 844,00 zł 1.269,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi 
pneumatyczne
lub uznawane

za równoważne

Inne
systemy zawieszenia osi 

jezdnych
Nie mniej niż Mniej niż 2 osie

12 15 1.439,00 zł 1.452,00 zł
15 1.635,00 zł 1.720,00 zł

3 osie
12 19 1.959,00 zł 1.974,00 zł
19 23 2.142,00 zł 2.156,00 zł
23 2.284,00 zł 2.297,00 zł

4 osie i więcej
12 27 2.297,00 zł 2.324,00 zł
27 29 2.538,00 zł 2.551,00 zł
29 3.052,00 zł 3.072,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)

Rodzaj pojazdu

Do 7 włącznie
Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe 1.706,00 zł 1.878,00 zł
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b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

Zawieszenie osi  
pneumatyczne
lub uznawane

za równoważne

Inne
systemy zawieszenia osi 

jezdnych
Nie mniej niż Mniej niż 2 osie

12 25 1.959,00 zł 1.986,00 zł
25 31 2.156,00 zł 2.212,00 zł
31 2.029,00 zł 2.374,00 zł

3 osie i więcej
12 40 2.324,00 zł 2.354,00 zł
40 3.002,00 zł 3.072,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy

łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy 352,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi  
pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważne

Inne
systemy zawieszenia

osi jezdnych
Nie mniej niż Mniej niż 1 oś

12 25 323,00 zł 451,00 zł
25 451,00 zł 760,00 zł

2 osie
12 28 352,00 zł 437,00 zł
28 33 861,00 zł 1.184,00 zł
33 38 1.184,00 zł 1.805,00 zł
38 1.591,00 zł 1.878,00 zł

3 osie i więcej
12 38 946,00 zł 1.310,00 zł
38 1.269,00 zł 1.790,00 zł

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

Rodzaj pojazdu
Ilość miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Mniejsza niż 22 miejsca Równa lub wyższa niż 22 
miejscaAutobusy

1.085,00 zł 2.284,00

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XIII/185/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 
2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
od dnia 1 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 6726).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 4. 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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