
UCHWAŁA NR XXX/281/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 716 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej 
wysokości:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton, z zastrzeżeniem pkt 2, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 318,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 595,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 807,00 zł;

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton, po okazaniu dokumentu poświadczającego spełnianie normy jakościowej dotyczącej 
emisji spalin co najmniej EURO 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 150,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 280,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 380,00 zł;

3. 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 - 
stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4. 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 - 
1.110,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 5;

5. 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, 
po okazaniu dokumentu poświadczającego spełnianie normy jakościowej dotyczącej emisji 
spalin co najmniej EURO 4 - 584,00 zł;

6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton - stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 200,00 zł;
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8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki określa załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały;

9. od autobusu, z zastrzeżeniem pkt 10, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.025,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.551,00 zł;

10. od autobusu, po okazaniu dokumentu poświadczającego spełnianie normy jakościowej 
dotyczącej emisji spalin co najmniej EURO 4, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 487,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 752,00 zł.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXIX/277/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 
2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/281/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2016 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

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
1 2 3 4

DWIE OSIE
12 13 130,00 180,00
13 14 180,00 510,00
14 15 384,00 541,00
15 541,00 1.225,00

TRZY OSIE
12 17 180,00 320,00
17 19 320,00 640,00
19 21 496,00 644,00
21 23 870,00 1.295,00
23 25 992,00 1.542,00
25 992,00 1.542,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 644,00 653,00
25 27 653,00 1.019,00
27 29 1.019,00 1.618,00
29 31 1.618,00 2.399,00
31 1.618,00 2.399,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/281/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2016 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + 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
1 2 3 4

DWIE OSIE
12 18 250,00 380,00
18 25 350,00 550,00
25 31 548,00 899,00
31 1.382,00 1.895,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.219,00 1.685,00
40 1.685,00 2.493,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/281/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2016 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 

12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach)
Stawki 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
1 2 3 4

JEDNA OŚ
12 18 180,00 250,00
18 25 230,00 410,00
25 313,00 549,00

DWIE OSIE
12 28 206,00 303,00
28 33 600,00 832,00
33 38 832,00 1.263,00
38 1.124,00 1.663,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 662,00 922,00
38 922,00 1.253,00
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UZASADNIENIE

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" górne granice stawek
kwotowych na każdy rok podatkowy (obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016r. - M.P.
z 05.08.2016r. poz. 779) oraz stawki minimalne (obwieszczenie z dnia 7 października
2016r. - M.P. z 13.10.2016r. poz. 979) dla pojazdów określonych w załącznikach 1-3 do
uchwały.
Niniejsza uchwała określa stawki podatku od środków transportowych na rok 2017,
zachowuje podział pojazdów zgodny z brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych oraz stawek
minimalnych, a także różnicuje podatek ze względu na wpływ pojazdu na środowisko
naturalne poprzez utrzymanie dotychczasowych preferencji podatkowych dla pojazdów
spełniających normy jakościowe dotyczące emisji spalin. Warunkiem skorzystania ze
stawek preferencyjnych jest przedstawienie dokumentu poświadczającego spełnianie
normy jakościowej dotyczącej emisji spalin EURO (co najmniej EURO 4). Brak
właściwego dokumentu powoduje, że od pojazdu zostanie naliczony podatek według
stawek podstawowych (określonych w § 1ust. 1, 4, 9 niniejszej uchwały).

Wprawdzie w dniu 25 października 2016 roku Rada Miejska podjęła już uchwałę nr
XXIX/277/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, to jednak dodatkowa analiza i porównanie stawek wykazały, że dla
realizacji przyjętych założeń zasadne będzie obniżenie stawek dla kilku dodatkowych
rodzajów pojazdów:
- trzyosiowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 21t -
23t i zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równoważne (załącznik nr 1),
- dwuosiowych ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów 12t - 18t,
25t - 31t z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne oraz DMC 25t -
31t z innym systemem zawieszenia (załącznik nr 2),
-  przyczep i naczep o DMC zespołu pojazdów 7t - 12t (§1 pkt 7 uchwały),
- dwuosiowych przyczep i naczep o DMC zespołu pojazdów 12t - 28t dla wszystkich
rodzajów zawieszenia (załącznik nr 3).
Z uwagi na to, że uchwała jest aktem prawa miejscowego skierowanym do mieszkańców,
dla czytelności oraz przejrzystości zapisu, uzasadnione będzie podjęcie nowej uchwały
obejmującej swoim zakresem wszystkie stawki i uchylającej w całości wcześniejszą
uchwałę nr XXIX/277/2016 z dnia 25 października 2016 roku.
Obniżenie dotychczasowych stawek jest działaniem mającym na celu pozyskanie
przedsiębiorców poprzez stworzenie korzystnych warunków dla ich działalności, co może
przedłożyć się na zintensyfikowanie rejestracji pojazdów na terenie naszej gminy.
Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych na proponowanym poziomie
wskazuje na kontynuację przyjętej polityki podatkowej, wprowadzającej proaktywizacyjne
i jednocześnie stabilne zasady opodatkowania środków transportowych na terenie Miasta
i Gminy Swarzędz.
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