
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 Miasta Miechów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (tekst  jednolity:         
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pózn .zm) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnch (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.     Nr 95, poz. 613 z pózn. 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  przyczepą 
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  prowadzoną  przez  podatnika  
podatku rolnego, 

d) od autobusów, 

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Od samochodów 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  łącznie z naczepą  lub przyczepą 
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 całkowitą      równą    lub     wyższą     niż 12 ton, z wyjątkiem        związanych      wyłącznie z działalnością  
rolniczą  prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego 

– jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Miechów. 

§ 3. Traci  moc  uchwała  nr XIV/150/2011  Rady  Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków  transportowych  na  terenie  Gminy i Miasta  
Miechów. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  
Małopolskiego z mocą   obowiązującą  od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Miechowie

mgr inż. Jerzy Muszyński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/460/2013 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

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 powyżej od 3,5 tony i po niżej 12 ton 

Data produkcji
Dopuszczalna masa całkowita

do 31.12.1995 r. od 01.01.1996 r.

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

do 31.12.1995 r. od 01.01.1996 r.

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 autobusów 

Data produkcji
Liczba miejsc do siedzenia

do 31.12.1995 r. od 01.01.1996 r.

do 15 miejsc 558 zł. 503 zł.

od 15- 29 miejsc 952 zł. 820 zł.

30 miejsc i powyżej 1 564 zł. 1 455 zł.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/460/2013 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

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

Nie mniej niż Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równorzędne Inny system zawieszenia

2 osie

12 ton 15 ton 1 116 zł. 1 225 zł.

15 ton  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.

25 ton  1 783 zł. 2 013 zł.

4 osie 

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.

31 ton  2 341 zł. 2 735 zł. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/460/2013 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 28 listopada 2013 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  łącznie 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   

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 XXXIII/460/2013 

Rady Miejskiej w Miechowie 

z dnia 28 listopada 2013 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 mniej niż 38 ton 
nie mniej niż 38 ton 

722 zł. 
1 007 zł. 
1 335 zł. 

1 007 zł. 
1 455 zł. 
1 936 zł.

3 osie   

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

1 062 zł. 
1 291 zł. 

1 609 zł. 
1 893 zł.
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UZASADNIENIE

UprawnieniaRady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wynikają

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2010 r.

Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Górne granice stawek kwotowych określone w w/w artykule ulegają corocznie

podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającymwskaźnikowi wzrostu cen detalicznych

towarów i usług konsumpcyjnychw okresie pierwszych dwóch kwartałów roku, w którym stawki ulegają

podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów

publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor

Polski”, górne granice stawek kwotowychna każdy rok podatkowy.Na rok 2014 maksymalne stawki podatkowe

ogłoszone zostały w ObwieszczeniuMinistra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. /M.P. z 2013 r. poz. 724/.

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ze szczegółowym podziałem

na liczbę osi i dopuszczalną masę całkowitą pojazdów (w tonach) zostały ogłoszone

w ObwieszczeniuMinistra Finansów z dnia 7 października 2013 r. ( M.P.z 11 października 2013r. poz.812).

Stawki podatku od środków transportowych winny mieścić się zarówno w granicach nie przekraczających

maksymalnych stawek jak i nie powinny być niższe od minimalnych stawek określonych w ustawie

z uwzględnieniemgranic dopuszczalnejmasy całkowitej.

Po porównaniu stawek obowiązujących na rok 2013, ze stawkami obowiązującymi w gminach ościennych

widać znaczną różnicę.

Dla przykładu w kategorii, gdzie występuje największa liczba pojazdów do opodatkowania tj.

„Od ciągników siodłowych lub balastowych 2-osie DMC zespołu pojazdów powyżej 36t, zawieszenie

pneumatyczne - obecna stawka to 1917zł po podwyżce 2013zł, natomiast w gminach ościennych stawka

kształtuje się od 2100zł-2300zł.

Znaczną różnicę widać też w kategorii „Od przyczep lub naczep o DMC zespołu pojazdów 36t i

więcej 3 osie, zawieszenie pneumatyczne obecna stawka 1230zł po zmianie 1291zł w gminach ościennych od

1130zł-1700zł.

Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie uchwały proponuje się podwyższenie stawek podatku od środków

transportowych o 5%, stawki te w odniesieniu do pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem

mieszczą się też w granicach kwot podanychw/w obwieszczeniu.

Ostatnia zmiana stawek była w roku 2011 i obowiązywałaod rok 2012.

Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione

:
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