
 

 

UCHWAŁA NR 94/XXVII/2016 

RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 19 października 2016 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 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) i art. 4 ust.1 ustawy  

z dn. 20 lipca 2000 r .o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2016r. poz. 296 ze zm.). 

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 1do niniejszej uchwały, 

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 

i poniżej 12 ton, jak w załączniku nr 1do niniejszej uchwały, 

3. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 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 1do niniejszej uchwały, 

4. od autobusów, jak w załączniku nr 1do 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 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 o dopuszczalnej masie całkowitej 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 92/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia  

30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 

Gminy Łącko. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 5947



§ 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 94/XXVII/2016 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 19 października 2016 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 362,00 
1.2. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 738,00 
1.3. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 tony i poniżej 12 ton 856,00 

2. 
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i 

poniżej 12 ton 
1206,00 

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton 232,00 
4.1 Autobusu z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 (poza kierowcą) 802,00 

4.2 
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 22 i niższą 

niż 30 (poza kierowcą) 
802,00 

4.3 
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 (poza 

kierowcą) 
1768,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/XXVII/2016 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 19 października 2016 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

L.p. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 
I NNE PARAMETRY POJAZDU 

SAMOCHODOWEGO Zawieszenie osi pneumatyczne  i 

uznane za równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

osi RODZAJ, LICZBA OSI                                                                              

i DOPUSZCZALNA  MASA CAŁKOWITA (DMC) 
1 2 3 4 

5.1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 1056,00 1108,00 
b nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 1156,00 1208,00 
c nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 1158,00 1308,00 
d nie mniej niż 15 ton i więcej 1158,00 1504, 00 

5.2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 1460,00 1510,00 
b nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1560,00 1610,00 
c nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1658,00 1710,00 
d nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1762,00 1812,00 
e nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1862,00 1950,00 
f nie mniej niż 25 ton i więcej 1960,00 1950,00 

5.3.Samochód ciężarowy o 4  osiach i więcej o DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25  ton 2062,00 2114,00 
b nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 2166,00 2216,00 
c nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 2264,00 2306,00 
d nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2306,00 3050,00 
e nie mniej niż 31 ton i więcej 2306,00 3050,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/XXVII/2016 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 19 października 2016 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

 

 
L. p. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 
INNE PARAMETRY POJAZDU 

SAMOCHODOWEGO 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne i uznane za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

RODZAJ, LICZBA OSI 
I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

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

siodłowy + przyczepa 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1258,00 1308,00 
b nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1358,00 1408,00 
c nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1460,00 1508,00 
d nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1554,00 2394,00 
e powyżej 36 ton 1554,00 2408,00 

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

siodłowy + przyczepa 
a nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1772,00 2070,00 
b powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1852,00 2142,00 
c nie mniej niż 40 ton i więcej 2140,00 3096,00 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 94/XXVII/2016 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 19 października 2016 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko 

 

L. p. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stawki podatku w zł od 1 pojazdu 
INNE PARAMETRY 

POJAZDU SAMOCHODOWEGO 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne i uznane za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

RODZAJ, LICZBA OSI 
I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) 

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

a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 250,00 270,00 
b nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 290,00 398,00 
c nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie 396,00 696,00 
d powyżej 36 ton 422,00 722,00 

7.2 Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 384,00 504,00 
b nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 764,00 1104,00 
c nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 1070,00 1620,00 
d powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1174,00 1620,00 
e nie mniej niż 38 ton i więcej 1428,00 2112,00 

7.3 Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC: 
a nie mniej niż 12 ton i do 36  ton włącznie 840,00 1170,00 
b powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 854,00 1196,00 
c nie mniej 38 ton i więcej 1000,00 1590,00 
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