
Uchwała Nr XXV /134/12
Rady Gminy Kawęczyn

z dnia30 października 2013r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2013 rok

Na podstawie  art.  18 ust.2  pkt  8  i  art.  40 ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.), art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95z późn. zm.), art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.       z 
2010 Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 
października  2012  r.  w  sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących  w  2013  r.  (Monitor  Polski  z  2012  r.  poz.  743)  oraz  pkt  3 
obwieszczenia  Ministra  Finansów z  dnia  02  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  górnych 
granic  stawek  kwotowych  podatków i  opłat  lokalnych  (Monitor  Polski  z  2012  r. 
poz. 587),
 
Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje:

 
§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 748,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie           951,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton         1021,00 zł

2. Od  ciągników  siodłowych  i  balastowych  przystosowanych  do  używania 
łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu 
pojazdów  od 3,5 tony, a poniżej  12 ton     1428,00 zł

3. Od  przyczep  i  naczep,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a poniżej 12 ton       603,00 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 



4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1.089,00 zł  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.175,00 zł

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później, posiadających 
katalizatory:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 721,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie           925,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton           992,00 zł

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton    1.359,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a poniżej 12 ton           523,00 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1.061,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.108,00 zł

III.Dla pojazdów wyprodukowanych  przed 1990 rokiem:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie              754,00 zł
b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              964,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton            1034,00 zł

2. Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony , a poniżej 12 ton        1444,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a poniżej 12 ton 571,00 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 



4. Od autobusów w zależności od  liczby miejsc siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1104,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2201,00 zł

IV.Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem, posiadających katalizatory:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie       726,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       938,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton     1007,00 zł

2. Od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony , a poniżej 12 ton 1415,00 zł

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton, a poniżej 12 ton 545,00 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc     1075,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     2175,00 zł

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie 1494,00 zł

- o liczbie osi – trzy, cztery i więcej 1444,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie i trzy 1904,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej 1837,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy 2998,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej 2991,00 zł



2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12, do 36 ton włącznie

-  o liczbie osi – dwie i trzy 1806,00 zł
b) powyżej 36 ton 

-  o liczbie osi – dwie 2239,00 zł

-  o liczbie osi – trzy 2204,00 zł
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

- o liczbie osi – jedna  816,00 zł

- o liczbie osi dwie i trzy  865,00 zł
b) równej lub wyższej  niż 18 ton, do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna 1291,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy 1224,00 zł
c) powyżej 36 ton

- liczbie osi – jedna i dwie 1473,00 zł

- o liczbie osi – trzy 1291,00 zł
VI.Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie 1632,00 zł

- o liczbie osi – trzy, cztery i więcej 1565,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie 1931,00 zł

- o liczbie osi – trzy 2018,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej 2117,00 zł
c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi dwie i trzy 3031,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej 3031,00 zł



2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 31 ton

- o liczbie osi – dwie i trzy 2339,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton, a do 36 ton włącznie 

- o liczbie osi – dwie 2342,00 zł

- o liczbie osi – trzy 2339,00 zł 
c) powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton

- o liczbie osi – dwie i trzy 3028,00 zł
d) równej lub wyższej niż 40 ton

- o liczbie osi – dwie 3028,00 zł

- o liczbie osi – trzy 3030,00 zł 
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton

- o liczbie osi – jedna 1056,00zł

- o liczbie osi - dwie i trzy 1206,00 zł
b) równej lub wyższej  niż 18 ton, do 36 ton włącznie

- o liczbie osi – jedna 1565,00 zł

- o liczbie osi – dwie 1653,00 zł

- o liczbie osi – trzy 1523,00 zł

c) powyżej 36 ton

- o liczbie osi – jedna i dwie 2175,00 zł

- o liczbie osi – trzy 1638,00 zł



§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący 
    Rady Gminy Kawęczyn  

                                       Tadeusz Krupiński   
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