Uchwała nr XIV/139/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie
miasta Kościana.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( teks jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) Rada Miejska
Kościana uchwala, co następuje :

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 t do 5,5 t
włącznie, wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu :
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

590,00
560,00

1a. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 t do 5,5 t
włącznie, nie wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

600,00
570,00

2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 5,5 t do 9 t
włącznie wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

880,00
850,00

2a. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 5,5 t do 9 t
włącznie, nie wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

890,00
860,00

3. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 9 t i poniŜej
12 t wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.100,00
1.050,00

-23a. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 9 t i poniŜej
12 t nie wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.150,00
1.100,00

4. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 t,
stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania włącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie,
wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.250,00
1.200,00

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, nie
wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.300,00
1.250,00

5b. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów powyŜej 8 t i poniŜej 12 t,
wyposaŜonego w katalizator spalin , w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.350,00
1.300,00

5c. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyŜej 8 t i poniŜej 12 t, nie
wyposaŜonego w katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.400,00
1.350,00

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 t,
stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od roku produkcji przyczepy i
naczepy:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

600,00
550,00

-37a. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą powyŜej 10 t do poniŜej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od roku produkcji
przyczepy i naczepy:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

700,00
650,00

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. od autobusów do mniej niŜ 30 miejsc, wyposaŜonych w katalizator spalin w zaleŜności od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

400,00
350,00

9a. od autobusów do mniej niŜ 30 miejsc, nie wyposaŜonych w katalizator spalin w zaleŜności od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

500,00
450,00

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc, wyposaŜonych w katalizator
spalin w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.100,00
1.050,00

9c. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc, nie wyposaŜonych w
katalizator spalin, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu:
1) do 1999 r. włącznie
2) od 2000 r.

1.150,00
1.100,00

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
z dnia 30.10.2007
Rady Miejskiej Kościana
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niŜ

1

mniej niŜ

2

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

3

4

Dwie osie:

12
13
14
15

13
14
15

1.100,00
1.150,00
1.200,00
1.250,00

1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00

Trzy osie:

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1.150,00
1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00

1.200,00
1.250,00
1.300,00
1.350,00
1.580,00
1.600,00

Cztery osie i więcej:
12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.660,00
1.700,00

1.550,00
1.600,00
1.660,00
2.400,00
2.450,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
z dnia 30.10.2007 r.
Rady Miejskiej Kościana

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Masa całkowita pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

Stawka podatku ( w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00

1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.900,00

Trzy osie i więcej
12
40

40

1.500,00
1.730,00

1.730,00
2.500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
z dnia 30.10.2007 r.
Rady Miejskiej Kościana

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 8 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

Stawka podatku ( w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Jedna oś
12
18
25

18
25

700,00
750,00
800,00

750,00
800,00
850,00

Dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

1.050,00
1.100,00
1.150,00
1.200,00

1.350,00
1.380,00
1.400,00
1.700,00

Trzy osie i więcej
12
38

38

1.250,00
1.300,00

1.400,00
1.600,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XIV/139/07
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąŜy na osobach
fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Właścicielami
są równieŜ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany.
Podatek od środków transportowych płatny jest, bez wezwania, w dwóch ratach do dnia 15
lutego i do dnia 15 września kaŜdego roku.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyznacza kryteria zgodnie, z którymi dany środek
transportowy podlega zakwalifikowaniu do określonej stawki podatkowej.
W/w kryteria to rodzaj środka transportowego, dopuszczalna masa całkowita pojazdu, liczba osi,
liczba miejsc oraz rok produkcji.
Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych są zgodne z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 26 lipca

2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek

kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 47, poz. 557 z dnia 3 sierpnia
2007 r. ), oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lipca 2007 r. w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.( Monitor Polski Nr 44 poz. 524).
Wobec powyŜszego wnosi się o przyjęcie uchwały.

