
Projekt

z dnia ..........

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności  Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określić następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy 
Pawłowice:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  600,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 940,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 250,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

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

inny system zawieszenia osi 
jezdnych

dwie osie
12 15 1 310,00 1 430,00 
15 1 550,00 1 740,00 

trzy osie
12 19 1 430,00 1 550,00 
19 23 1 620,00 1 880,00
23 2 100,00 2 300,00 

cztery osie  i  więcej
12 27 2 100,00 2 210,00 
27 29 2 210,00 2 500,00
29 2 420,00 3 060,00 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 000,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik 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

inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Id: A07692C2-DB78-4522-9B57-29FD2C2558AD. Projekt Strona 1



dwie osie
12 25 1 250,00 1 580,00 
25 31 1 620,00 1 900,00
31 1 900,00 2 500,00 

trzy osie i więcej
12 40 1 880,00 2 300,00 
40 2 420,00 3 060,00 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  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 – 430,00 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 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 równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) i rodzaju 
zawieszenia:

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

inny system zawieszenia osi 
jezdnych

jedna oś
12 25 440,00 530,00 
25 680,00 850,00 

dwie osie
12 28 470,00 540,00 
28 33 900,00 1 160,00
33 38 1 200,00 1 700,00 
38 1 600,00 2 200,00 

trzy osie i więcej
12 38 1 100,00 1 300,00 
38 1 390,00 1 740,00 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 130,00 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 880,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice, który jej treść poda do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa,
w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od
jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych na rok
2020 ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. Granice górnych stawek
kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie
z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 1,8%.

W związku z tym, że stawki podatku od środków transportowych uchwalone w 2015 r. obowiązują już cztery
lata proponuje się zwiększenie stawek podatku od środków transportowych.
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