
Uchwała Nr XXXVI/192/2013  
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 29 października 2013 r. 
 

 sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
 
             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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.  
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) i Obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) Rada Gminy: 
 
 

P o s t a n a w i a, co następuje: 
 

§ 1 
 
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie od 2014  r. w następujących wysokościach: 
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 
ton: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  
    niż 12 ton – stawki określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t: 
 
 

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 1296 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1344 
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1368 

 
 
4. 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 – stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 648 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 798 
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 888 



 
5. Od przyczep i naczep, 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: 
 

a) od 7 t do 10 t włącznie 312 
b) powyżej 10 t i poniżej 12 t 516 

 
 
6. Od przyczep i naczep, 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 – stawki podatku określa załącznik 
    Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 
 
 

a) mniejszej niż 30 miejsc 804 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1812 

 
 

§ 2 
 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy  służące  wyłącznie 
do transportu dzieci uczęszczających do szkół. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie zaś nadzór nad jej 
wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej. 
  

§5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2014. 
                                                                                                  

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka 
 
 
 
 
 



                                                    
 
 
                                             
                                                   

                                                          Załącznik Nr  1   
                                                                           do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 

  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  
                                                                                  z dnia 29 października 2013 r. 

 
    

 
 
 

Stawki podatku od środków transportowych  
dla samochodów ciężarowych  

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 
 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

                                                               Dwie osie 
12 13 516 996 
13 14 996 1044 
14 15 1044 1092 
15  1092 1524 

                                                               Trzy osie 
12 17 996 1500 
17 19 1500 1524 
19 21 1524 2100 
21 23 2100 2112 
23 25 2112 2124 
25  2124 2148 

                                                      Cztery osie i więcej 
12 25 2076 2112 
25 27 2112 2148 
27 29 2148 2172 
29 31 2172 2784 
31  2208 2784 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                      

                                               Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 

   Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  
                                                                          z dnia 29 października 2013 r. 

 
 
 
 
 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych 
 i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

 lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
c. siodłowy + naczepa, c. balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 
 

 
Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna, (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 60 72 
18 25 336 588 
25 31 684 1128 
31  1728 2124 

Trzy osie 
12 40 1464 2100 
40  2100 2808 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                  
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                              z dnia 29 października 2013 r. 
 

 
 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, 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: 

 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa (przyczepa 
+ pojazd silnikowy w tonach) 
 

 
Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

                                                             Jedna oś 
12 18 48 48 
18 25 240 408 
25  396 696 

                                                            Dwie osie 
12 28 276 396 
28 33 744 1512 
33 38 1032 1560 
38  1392 1968 

                                                             Trzy osie 
12 38 828 1248 
38  1248 1548 

 
 


