
 
 

UCHWAŁA NR 124/XLVIII/2022 
RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 28 października 2022 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1452 ze zm.) i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2019r. 
poz. 1461). 

Rada Gminy Łącko uchwala co następuje: 

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

4. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, jak w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały, 

5. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 7164



§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 119/XXXVI/2021 Rady Gminy Łącko z dnia 
22 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Łącko. 

§ 5. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy oraz w Sołectwach Gminy. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Bernadetta Wąchała-Gawełek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XLVIII/2022 
Rady Gminy Łącko  
z dnia 28 października 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

L.p.    RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU 
SAMOCHODOWEGO Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 

1 2 3 

1.1. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  460,00 

1.2. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  938,00 

1.3. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 tony i poniżej 12 ton  1088,00 

2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i 
poniżej 12 ton  1532,00 

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton 295,00 

4.1 Autobus z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 (poza kierowcą) 1019,00 

4.2 Autobus z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 22 (poza 
kierowcą) 2246,00 

  

   

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Bernadetta Wąchała-Gawełek 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/XLVIII/2022 
Rady Gminy Łącko  
z dnia 28 października 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 

                    INNE PARAMETRY POJAZDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SAMOCHODOWEGO 

L.p.    

                                                                                                                                                                                                                                                         
RODZAJ, LICZBA OSI                                                                                                     
I DOPUSZCZALNA  MASA CAŁKOWITA (DMC) 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne  i uznane 

za równoważne 
Inne systemy 

zawieszenia osi 

1 2 3 4 
5.1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC: 

a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 1342,00 1408,00 
b nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 1470,00 1535,00 
c nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 1472,00 1662,00 
d nie mniej niż 15 ton i więcej 1472,00 1911,00 

5.2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 1855,00 1918,00 
b nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1982,00 2046,00 
c nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 2107,00 2173,00 
d nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 2239,00 2302,00 
e nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 2365,00 2477,00 
f nie mniej niż 25 ton i więcej 2490,00 2477,00 

5.3.Samochód ciężarowy o 4  osiach i więcej o DMC:  
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25  ton 2619,00 2685,00 
b nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 2752,00 2816,00 
c nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 2877,00 2930,00 
d nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2930,00 3740,00 
e nie mniej niż 31 ton i więcej 2930,00 3740,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 124/XLVIII/2022 
Rady Gminy Łącko  
z dnia 28 października 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 
INNE PARAMETRY POJAZDU  

SAMOCHODOWEGO 
 
 
L. p. RODZAJ, LICZBA OSI 

I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne i uznane za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

1 2 3 4 
6.1 Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik 
balastowy + przyczepa 

a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1598,00 1662,00 
b nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1726,00 1789,00 
c nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1855,00 1916,00 
d nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1973,00 2890,00 
e powyżej 36 ton  1973,00 3059,00 

 6.2 Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach  i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik 
balastowy + przyczepa 

a nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 2251,00 2630,00 
b powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2353,00 2721,00 
c nie mniej niż 40 ton i więcej 2719,00 3059,00 

  

  

   
Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 124/XLVIII/2022 
Rady Gminy Łącko  
z dnia 28 października 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 
INNE PARAMETRY  

POJAZDU SAMOCHODOWEGO 
 
 
L. p. RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA 

CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW 
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY W 
TONACH 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne i uznane za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

1 2 3 4 
7.1 Przyczepy i naczepy o jednej osi : 

a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 318,00 343,00 
b nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 369,00 506,00 
c nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie 504,00 884,00 
d powyżej 36 ton 536,00 917,00 

7.2 Przyczepy i naczepy o dwóch osiach : 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 487,00 640,00 
b nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 1019,00 1403,00 
c nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton 1040,00 1502,00 
d nie mniej niż 38 ton i więcej 1271,00 1964,00 

7.3 Przyczepy i naczepy o trzech osiach : 
a nie mniej niż 12 ton i do 38 ton włącznie 1067,00 1486,00 
b powyżej 38 ton 1271,00 1964,00 
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