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UCHWAŁA NR XIII/185/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 18 listopada 2015 roku
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 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849,z poż. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczep
ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, c) od przyczepy i naczepy
, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo
ną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Od samochódów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łacznie z naczepą lub przycze
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkow
itą
równą lub wyższą niz 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolni
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
– jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/460/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Mia
sta Miechów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województ
wa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie

Zenon Czekaj
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/185/2015
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 1
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów (od pojazdów określonych
w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt, 5 pkt 7)
1. a) Od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i po niżej 12 ton
Data produkcji
Dopuszczalna masa całkowita

Niespełniające norm emisji spalin
EURO lub spełniające normy
EURO 1, EURO 2

Spełniające normy emisji
spalin Euro 3 i wyższe

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

547 zł.

503 zł.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

755 zł.

689 zł.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

973 zł.

897 zł.

1. b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Data produkcji
Niespełniające norm emisji spalin EURO lub spełniające
normy EURO 1, EURO 2

Spełniające normy emisji spalin
Euro 3 i wyższe

897 zł.

787 zł.

1. c) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego- 339 zł.
1. d) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Data produkcji
Liczba miejsc do siedzenia

Niespełniające norm emisji spalin
EURO lub spełniające normy EURO
1, EURO 2

Spełniające normy emisji spalin
Euro 3 i wyższe

mniejszej niż 22 miejsca

952 zł.

820 zł.

równej lub większej niż
22 miejsca

1470 zł.

1300 zł.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/185/2015
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 2
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów (od pojazdów określonych
w art. 8 pkt 2)
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
równorzędne
Nie mniej niż

Inny system zawieszenia

Mniej niż
2 osie

12 ton

15 ton

15 ton

1 116 zł.

1 225 zł.

1 280 zł.

1 455 zł.

3 osie
12 ton

19 ton

1 346 zł.

1 455 zł.

19 ton

23 ton

1 564 zł.

1 783 zł.

23 ton

25 ton

1 783 zł.

2 013 zł.

1 783 zł.

2 013 zł.

25 ton

4 osie i więcej
12 ton

25 ton

1 783 zł.

1 904 zł.

25 ton

29 ton

2 013 zł.

2 341 zł.

29 ton

31 ton

2 341zł.

2 735 zł.

2 341 zł.

2 735 zł.

31 ton
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/185/2015
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów (od pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4)
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łacznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
2 osie

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

1 225 zł.
1 564 zł.
1 904 zł.
2 013 zł.

1 401 zł.
1 948 zł.
2 125 zł.
2 341 zł.

3 osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

1 783 zł.
2 057 zł.
2 341 zł.

2 013 zł.
2 341 zł.
2 844 zł.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/185/2015
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów (od pojazdów określonych
w art. 8 pkt 6)
4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
1 oś

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton

448 zł.
558 zł.
558 zł.

558 zł.
722 zł.
722 zł.

2 osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton

722 zł.
1 007 zł.
1 007 zł.
1 335 zł.

1 007 zł.
1 455 zł.
1 455 zł.
1 936 zł.

1 062 zł.
1 291 zł.

1 609 zł.
1 893 zł.

3 osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
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