
UCHWAŁA Nr 91/XIV/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10, art.12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) w zw.
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2016 r. ( M. P. z 2015 r., poz. 1029 )

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016 wg załączników od 
nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących 
wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz oświaty i wychowania nie służące do 
prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 7/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i  wchodzi  w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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Załącznik nr 1                                                             
do uchwały nr 91/XIV/15  
Rady Gminy Poczesna 
z dnia 26.11.2015 

                     

 
Podatek od środków transportowych na 2016 r. od 
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 
 
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 
 

Samochody  
ciężarowe 

Powyżej 3,5 t. do 

5,5 t. włącznie 

Powyżej 5,5 t.  do 
9 t. włącznie 

Powyżej 9 t. i 
mniej niż 12 t 

Stawki podatku w złotych 
 

2016 rok 
 

Samochody 
posiadające 
katalizator 
wyprodukowane     po 
2005 r. 

570 1095 1350 

Samochody 
posiadające 
katalizator 
wyprodukowane w 
2005 r. i  wcześniej 

640 1160 1415 

Samochody nie 
posiadające 
katalizatora 
wyprodukowane    po 
2005 r. 

700 1225 1480 

Samochody nie 
posiadające 
katalizatora 
wyprodukowane  
w 2005 r. i wcześniej 

740 1245 1490 
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Załącznik nr 2                                                             
do uchwały nr 91/XIV/15  
Rady Gminy Poczesna 
z dnia 26.11.2015 

 
 
 

Podatek od środków transportowych na  2016 r. od samochodów ciężarowych  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
 
 
 

 

Liczba osi i 
dopuszczalna 
masa całkowita w 
tonach 
 

 
Stawki podatku w złotych 

Nie 
mniej 

niż 

Mniej 
niż 

Oś jezdną / osie 
jezdne z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi  
jezdnych 

2016 rok  

Dwie osie 
12 13 132 171 

13 14 172 474 

14 15 474 669 

15  669 1512 

Trzy osie 

12 17 171 297 

17 19 297 612 

19 21 612 795 

21 23 795 1224 

23 25 1224 1904 

25  1224 1904 

Cztery osie i więcej 
12 25 806 807 

25 27 807 1259 

27 29 1259 1997 

29 31 1997 2847 

31  1997 2847 
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Załącznik nr 3                                                             
do uchwały nr 91/XIV/15 
Rady Gminy Poczesna 
z dnia 26.11.2015 

 
 

Podatek od środków transportowych na 2016 r. od ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton 

 
 
 
 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa 

Ciągnik balastowy + przyczepa   
 (w tonach) 

 
 

Stawki podatku w złotych 

 

 
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna/osie 

jezdne/ 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2016 rok 

Dwie osie 

12 18 42 51 

18 25 322 580 

25 31 678 1110 

31  1706 2191 

Trzy osie i więcej 

12 40 1504 2082 

40  2082 2835 
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Załącznik nr 4                                                             
do uchwały nr 91/XIV/15 
Rady Gminy Poczesna 
z dnia 26.11.2015 

 
 
 

Podatek od środków transportowych na 2016 r. od ciągników siodłowych lub balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 
 

Ciągniki wyprodukowane 

 w 2005 r. i wcześniej po 2005 r. 

Stawki podatku w złotych 

          2016 rok 
 

Ciągnik o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów do 7 ton 
włącznie 

1652 1526 

Ciągnik o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 
ton i poniżej 12 ton 

1729 1652 
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Załącznik nr 5                                                            
do uchwały nr 91/XIV/15 
Rady Gminy Poczesna 
z dnia 26.11.2015 

 

 

     Podatek od środków transportowych na 2016 r. 

1.  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalna masę  

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

 

Wyprodukowane w roku 2005 i 

wcześniej        

Wyprodukowane po 2005 r.                               

Stawki podatku w złotych 

2016 rok 

386 zł 447 zł 

 

 

2.  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż  

12 ton, z wyjątkiem związanych  wyłącznie z  działalnością rolniczą 

prowadzona przez podatnika podatku rolnego.    

Liczba osi 
i dopuszczalna 

masa całkowita 
zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa 
+pojazd silnikowy 

/w tonach/ 

 

 

Stawki podatku w złotych 

 
Nie 

mniej 
niż 

 
Mniej 

niż 

Oś jedna /osie jezdne 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

2016 rok 

Jedna oś 

12 18 0 39 

18 25 215 386 
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25  386 678 

Dwie osie 

12 28 254 372 

28 33 741 1026 

33 38 1026 1561 

38  1561 2052 

Trzy osie i więcej 

12 38 817 1139 

38  1139 1547 
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Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr 91/XIV/15 
Rady Gminy Poczesna 

z dnia 26.11.2015 r.  

 
 

Podatek od środków transportowych na 2016 r. – AUTOBUSY 
 

AUTOBUSY 

 Mniej niż 22 miejsc 
siedzących poza 
miejscem kierowcy 

o liczbie równej 
lub większej niż 
22 miejsc 
siedzących poza 
miejscem 
kierowcy 

Stawka podatku w złotych 

2016 

Wyprodukowanych 
w roku 2005 i 
wcześniej 

639 766 

Wyprodukowanych 
po 2005 roku 

517 646 
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