
UCHWAŁA NR XXII/160/2016
RADY GMINY PURDA

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 z poźn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stawki roczne podatku od środków transportowych wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 530,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 900,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 

Stawki podatku (w złotych)
Liczba osi Dopuszczalna masa 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

2 od 12 do 14 ton 
włącznie 

390,00 zł 542,00 zł

2 powyżej 14 ton 541,00 zł 1 225,00 zł
3 od 12 do 19 ton 

włącznie 
496,00 zł 645,00 zł

3 powyższej 19 ton 992,00 zł 1 542,00 zł
4 i więcej od 12 ton do 24 ton 

włącznie 
644,00 zł 760,00 zł

4 i więcej powyższej 24 ton 
i mniej niż 29 ton 

1 617,00 zł 2 398,00 zł

4 i więcej 29 ton i więcej 1 618,00 zł 2 399, 00 zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 890,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

Liczba 
osi 

Dopuszczalna masa 
całkowita 

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

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnej

2 od 12 do 24 ton włącznie 550,00 zł 900,00 zł
2 powyższej 24 ton i mniej 

niż 31 ton 
1 381,00 zł 1 850,00 zł

2 31 ton i więcej 1 382,00 zł 1 895,00 zł
3 
i więce
j 

od 12 ton do 39 ton 
włącznie 

1 219,00 zł 1 710,00 zł

3 
i więce
j 

powyższej 39 ton 1 685,00 zł 2 493,00 zł

5) 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 – 600,00 zł
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6) 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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku wynoszą: 

Liczba 
osi 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnej

1 od 12 do 24 ton włącznie 250,00 zł 380,00 zł
1 powyżej 24 ton 350,00 zł 570,00 zł
2 od 12 ton do 36 ton włącznie 832,00 zł 1 263,00 zł
2 powyżej 36 ton 1 124,00 zł 1 663,00 zł
3 
i więce
j 

od 12 ton do 37 ton włącznie 662,00 zł 923,00 zł

3 
i więce
j 

powyżej 37 ton 922,00 zł 1 253,00 zł

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 500,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 600 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Purda z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie podatków od 
środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r, poz. 4162). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Purda 

Jolanta Wilga
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