
UCHWAŁA NR XXVI/233/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 8 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 716), Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2016 r., poz. 779), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 689,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 952,00 zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 358,00 zł;

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia, stawki podatkowe 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:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1 307,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 418,00 zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 670,00 zł;

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 podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep, 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 podatników podatku rolnego:
1) od 7 ton do 9 ton włącznie - 365,00 zł,
2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 486,00 zł;

6. 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 podatników podatku rolnego, stawki podatkowe 
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
1) mniejszej niż 22 miejsca - 872,00 zł,
2) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 873,00 zł.

§ 2. Podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy 
Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko- Gośliński Bank Spółdzielczy w 
Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2017 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/233/2016

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 22 listopada 2016 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 1 610 1 660

Trzy osie
12 21 1 610 1 660
21 2 239 2 299

Cztery osie i więcej
12 29 2 299 2 259
29 2 482 2 705

Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/233/2016

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 22 listopada 2016 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: 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

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie
12 25 1 610 1 660
25 1 996 2 126

Trzy osie i więcej
12 40 2 116 2 189
40 2 134 2 795
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/233/2016

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 22 listopada 2016 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
12 506 719

Dwie osie
12 33 779 1 054
33 38 1 125 1 610
38 1 428 2 116

Trzy osie i więcej
12 1 185 1 610
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie określenia

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Podatek od środków transportowych Rada Miejska określa, w drodze uchwały z tym,

że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych

stawek kwotowych określonych w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które ulegają

corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustala się na podstawie

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r., poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r.

wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).

Przy ustalaniu stawek dla niektórych rodzajów środków transportowych należy uwzględnić

stawki minimalne określone w załącznikach Nr 1-3 ustawy, które ulegają przeliczeniu na

następny rok podatkowy zgodnie z procentowym udziałem kursu EURO na pierwszy dzień

roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok

podatkowy.

Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach Nr 1-3 stosuje się kurs wymiany

EURO i walut krajowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W 2017 r. proponuje się pozostawić stawki w podatku od środków transportowych

na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r.

Skutkiem obniżenia górnych stawek kwotowych w podatku od środków transportowych

jest zmniejszenie dochodów gminy o kwotę ok. 214 390,00 zł, a ustalenie stawek w podatku od

środków transportowych na poziomie stawek z 2016 r. skutkować będzie wpływem do budżetu

gminy w 2017 roku w wysokości ok. 361 000,00 zł.
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