
UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY GMINY STOLNO

z dnia 3 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) oraz na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz.849) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (MP z 2014 r., poz. 718) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2015r. (MP z 2014 r., poz. 895) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 571,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 936,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1452,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych posiadających certyfikat powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 505,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 840,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1306,00 zł;

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton – 1184,00 zł; 

5) od ciągników siodłowych i balastowych posiadających certyfikat powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1065,00 zł; 

6) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 273,00 zł; 

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

9) autobusów o ilości miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 936,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1495,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/225/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Halina Kołodziejek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318; Dz. U z 2014, poz. 379 i poz. 1072.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH w § 1 pkt 3 uchwały 

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 1052,00 1141,00
13 14 1204,00 1265,00
14 15 1328,00 1513,00
15 i 

powyż
ej 

1763,00 1826,00

Trzy osie
12 17 1574,00 1698,00
17 19 1646,00 1761,00
19 21 1819,00 1886,00
21 23 1949,00 2072,00
23 25 2257,00 2443,00
25 i 

powyż
ej 

2505,00 2693,00

Cztery osie i więcej
12 25 1694,00 1880,00
25 27 1942,00 2129,00
27 29 2316,00 2628,00
29 31 2691,00 3138,00
31 i 

powyż
ej 

2940,00 3138,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH 
w § 1 pkt 6 uchwały 

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
1 2 3 4

Dwie osie
12 18 1432,00 1557,00
18 25 1495,00 1683,00
25 31 1547,00 1869,00
31 37 1651,00 2263,00
37 i 

powyż
ej 

1651,00 2367,00

Trzy osie i więcej
12 37 1866,00 2305,00
37 40 1987,00 2417,00
40 i 

powyż
ej 

2107,00 2992,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 3 grudnia 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w § 1 pkt 8 uchwały 

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
1 2 3 4

Jedno oś
12 18 299,00 336,00
18 25 336,00 374,00
25 i 

powyż
ej 

374,00 655,00

Dwie osie
12 28 997,00 1184,00
28 33 1122,00 1308,00
33 36 1184,00 1619,00
36 38 1308,00 1683,00
38 i 

powyż
ej 

1495,00 1994,00

Trzy osie i wiecej
12 37 1558,00 1869,00
37 38 1619,00 1931,00
38 i 

powyż
ej 

1658,00 1950,00
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