
UCHWAŁA NR VIII/52/2015
RADY GMINY RACŁAWICE

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Racławice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U.z 
2015 r. poz.1515/, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst 
jednolity: Dz.U. z 2014 roku poz. 849, z późn.zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,

c) 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 podatnika podatku 
rolnego,

d) od autobusów

- jak w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi i systemu zawieszenia

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. 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,

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. 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 podatników 
podatku rolnego,

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Racławice. § 3. Traci moc uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 23 listopada 2012 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice. § 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2015

Rady Gminy Racławice

z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice od pojazdów określonych w art.8 
pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7.

1. a/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

poniżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                 482 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                    724 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                           1086 zł

1. b/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. 846 zł.

1. c/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 1 
ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 726 zł.

1. d/ od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca -  846 zł.

równej lub większej niż 22 miejsca                 - 1630 zł.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2015

Rady Gminy Racławice

z dnia 27 listopada 2015 r

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice od pojazdów określonych w art.8 
pkt 2/

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa                          Zawieszenie osi pneumatyczne           Inny system zawieszenia

całkowita

Nie mniej niż        mniej niż

2 osie

12 ton                  13 ton                                 1 388 zł                                         1 460 zł.

13 ton                  14 ton                                 1 460 zł                                         1 590 zł

14 ton                  15 ton                                 1 590 zł                                         1 678 zł

15 ton i więcej                                                1 678 zł                                         2 040 zł

3 osie

12 ton                 17 ton                                  1 460 zł                                         1 521 zł

17 ton                 19 ton                                  1 522 zł                                         1 653 zł

19 ton                 21 ton                                  1 653 zł                                         1 738 zł

21 ton                 23 ton                                  1 738 zł                                         1 920 zł

23 ton                 25 ton                                  1 920 zł                                         2 230 zł

25 ton i więcej                                               1 920 zł                                          2 230 zł

4 osie

12 ton                25 ton                                  1 690 zł                                          1 739 zł

25 ton                27 ton                                  1 739 zł                                          1 932 zł

27 ton                29 ton                                  1 932 zł                                          2 246 zł

29 ton                31 ton                                  2 246 zł                                          2 668 zł

31 ton i więcej                                              2 246 zł                                           2 668 zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2015

Rady Gminy Racławice

z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice od pojazdów określonych  w art. 8 
pkt 4.

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie

mniej niż 12 ton i więcej. / ciągnik siodłowy + naczepa lub przyczepa.

2 osie                                zawieszenie osi pneumatyczne       inny system zawieszenia

nie mniej niż 12 t i mniej niż 18 ton                             1 074 zł                                  1 086 zł

18 t                   25 ton                            1 208 zł                                  1 328 zł

25 t                   31 ton                            1 363 zł                                  1 557 zł

31 t                   36 ton                            1 811 zł                                  2 208 zł

powyżej 36 ton                                                             1 840 zł                                  2 300 zł

3 osie

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie                     1 727 zł                                  1 980 zł

powyżej        36 ton mniej niż 40 ton                         2 040 zł                                  2 294 zł

nie mniej niż 40 ton i więcej                                      2 294 zł                                  2 990 zł
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/52/2015

Rady Gminy Racławice

z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Racławice  - od pojazdów określonych w art.8 
pkt 6 .

4. Od przyczep lub 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.

1 oś zawieszenie osi                      inny system zawieszenia osi

pneumatyczne

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton           845 zł                                        847 zł

18 ton                   25 ton           942 zł                                     1 014 zł

25 ton                   36 ton         1 014 zł                                    1 146 zł

powyżej         36 ton                                     1 1 46 zł                                    1 207 zł

2 osie

nie mniej  niż 12 ton i mniej niż 28 ton          954 zł                                       1 000 zł

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton         1 170 zł                                      1 291 zł

nie mniej niż 33 ton i do 36 włącznie           1 291 zł                                      1 569 zł

pow. 36 ton i mniej niż 38 ton                      1 521 zł                                      1 750 zł

nie mniej niż 38 ton i więcej                         1 666 zł                                      1 992 zł

3 osie

nie mniej niż 12 ton i 36 ton włącznie          1 196 zł                                      1 340 zł

pow. 36 ton i mniej niż 38 ton                      1 424 zł                                      1 800 zł

nie mniej niż 38 ton i więcej                         1 800 zł                                      1 690 zł
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