
Uchwała  Nr  XII/86/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 14 grudnia 2015 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok 

 

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z  2014 r., 

poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.    W uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku                  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6913) w § 1 pkt 2  i § 1 pkt 4 określa się następujące  stawki 

podatku: 

 

1)  „§ 1 pkt 2 od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia czterech osi                   

i więcej jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton                  

w wysokości 3100,00 zł”; 

 

2) „§ 1 pkt 4 od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia  trzech osi i więcej 

jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 40 ton                                      

w wysokości 3100,00 zł”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice         

                     oraz na terenie Gminy Sieroszewice. 

 

 

§  4. Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2016. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XII/86/2015  Rady Gminy Sieroszewice 

                                       z dnia 14 grudnia 2015 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok 

 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy Sieroszewice 

określa wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy , z tym 

że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawki 

maksymalnej wynikającej z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok podatkowy. 

W § 1 pkt 2 uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 

2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2016 rok określono stawkę podatku od samochodów ciężarowych z innym systemem 

zawieszenia czterech osi i więcej jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 29 ton w wysokości 3125,00 zł, natomiast w § 1 pkt 4 określono stawkę podatku 

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą z  innym systemem zawieszenia trzech osi i więcej jezdnych o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 40 ton w wysokości 3125,00 zł. Maksymalna stawka 

podatku dla wyżej wymienionych pojazdów wynosi 3100,42 zł. Zatem ustalona przez Radę 

Gminy stawka podatku 3125,00 zł jest zawyżona w stosunku do maksymalnej.   

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

      

 


