
DRUK NR 3/XV 

UCHWAŁA Nr ……. 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ……. …………2015 roku 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  na terenie miasta  
i gminy Gryfino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 roku poz. 1515),  art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849,  z 2015 roku poz. 699, 
poz. 774, poz. 1045) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w 
sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 roku 
poz. 735) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 roku 
poz. 1029) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie 
Miasta i Gminy Gryfino w wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł; 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1000 zł; 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200 zł. 

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej 
niż  

mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 550 600 
13 14 600 800 
14 15 980 980 
15   1 420 

Trzy osie 
12 17 700 750 
17 19 750 800 
19 21 800 900 
21 23 900 1200 
23 25 1200 1750 
25    

Cztery osie 
12 25 900 1000 
25 27 1000 1300 
27 29 1300 1900 
29 31 1900 2700 
31  1900 2700 

 



 
3) 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 - 1100 
zł; 

 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i 
rodzaju  zawieszenia: 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa / 
przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej 
niż  

mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 600 700 
18 25 700 800 
25 31 800 1600 
31  1600 2500 

Trzy osie i więcej 
12 40 1500 2000 
40  2000 2700 

 
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 700 zł; 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa /przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej 
niż  

mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 300 350 
18 25 350 500 
25  500 600 

Dwie osie 
12 28 400 800 
28 33 800 990 
33 38 990 1400 
38  1400 1900 

  Trzy osie i więcej   
12 38 1200 1300 
38  1300 1500 



 
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca –  1000   zł, 
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1300  zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie 
Gryfino. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

Elżbieta Kasprzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Nowelizacja ustawy o podatkach i opatach lokalnych dokonana na mocy ustawy z dnia 
25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1045), wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych i  spowodowała konieczność podjęcia, przez rady gmin, 
nowych uchwał obowiązujących od 2016 roku,  w zakresie m. in. określenia stawek podatku 
od środków transportowych. Zmiana została wymuszona m. in.  koniecznością wprowadzenia 
kategorii pojazdów zgodnie ze zmienionymi przepisami 

Zgodnie z art. art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych; kompetencje w określaniu stawek podatku od środków transportowych, zostały 
przyznane radom gmin. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M. P. z 2016 r., 
poz. 735) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 roku 
poz. 1029) zaproponował Radzie Miejskiej w Gryfinie uchwalenie stawek podatku od 
nieruchomości  w kwotach ujętych  w niniejszym projekcie uchwały.  

 

 


