
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXV / 268 / 2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 1 grudnia 2005 r. 
 

 
w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze 
zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 pa�dziernika 2005 r. w sprawie 
wysoko�ci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 
2005 r., Nr 68, poz. 956), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 pa�dziernika 2005 r. 
w sprawie stawek podatku od �rodków transportowych obowi�zuj�cych w 2005 r. (M.P. z 
2005 r., Nr 62, poz.859) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nast�puje: 
 

 
§ 1. Podatek od �rodków transportowych wynosi rocznie: 
 
1) 
a) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t 

wł�cznie, wyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     510,00 zł; 
- od 1998 r.      575,00 zł; 

 
b)  od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t 

wł�cznie, niewyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu 
- do 1997 r. wł�cznie     585,00 zł; 
- od 1998 r.       630,00 zł; 

 
2) 
a) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy�ej 5,5 t do 

9 t wł�cznie, wyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji 
pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie      835,00 zł; 
- od 1998 r.      965,00 zł; 

 
b) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy�ej 5,5 t do 

9 t wł�cznie, niewyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji 
pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     1 015,00 zł; 
- od 1998 r.      1 050,00 zł; 

 
3) 
a) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy�ej 9 t do 

mniej ni�  12 t, wyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji 
pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     1 120,00 zł; 
- od 1998 r.      1 220,00 zł; 



b) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy�ej 9 t do 
mniej ni� 12 t., niewyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji 
pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     1 170,00 zł; 
- od 1998 r.      1 260,00 zł; 

 
4) od samochodu ci��arowego dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wy�szej ni� 12 t, 

stawki  podatku okre�lone s� w zał�czniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

5) 
a) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep� 

lub przyczep� o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t 
wł�cznie, wyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie        965,00 zł; 
- od 1998 r.      1 220,00 zł; 

 
b) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep� 

lub przyczep� o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t 
wł�cznie, niewyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji 
pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie        990,00 zł; 
- od 1998 r.       1 320,00 zł; 

 
c) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep� 

lub przyczep�, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powy�ej 8 t i poni�ej 
12 t, wyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     1 105,00 zł; 
- od 1998 r.       1 325,00 zł; 

 
d) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep� 

lub przyczep�, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powy�ej 8 t i poni�ej 
12 t, niewyposa�onego w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 

- do 1997 r. wł�cznie      1 220,00 zł; 
- od 1998 r.        1 470,00 zł; 

 
6) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep� 

lub przyczep�, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy�szej 
ni� 12 t, stawki podatku okre�lone s� w zał�czniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
7) 
a) od przyczep i naczep, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� mas� całkowit� od 

7 t do 10 t, z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� prowadzon� 
przez podatnika podatku rolnego, w zale�no�ci od roku produkcji przyczepy i naczepy: 
- do 1997 r. wł�cznie      225,00 zł; 
- od 1998 r.      305,00 zł; 
 

b) od przyczep i naczep, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� mas� całkowit� 
powy�ej  10 t i poni�ej 12 t, z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� 
prowadzon� przez podatnika podatku rolnego, w zale�no�ci od roku produkcji 
przyczepy i naczepy: 
- do 1997 r. wł�cznie     510,00 zł; 
- od 1998 r.      610,00 zł; 
 
 



8) od przyczep i naczep, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� mas� całkowit� 
równ� lub wy�sz� ni� 12 t, z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� 
prowadzon� przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku okre�lone s� w 
zał�czniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
9) 
a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni� 30 miejsc, wyposa�onych w 

katalizator spalin, instalacj� gazow� lub jedno z tych urz�dze�, w zale�no�ci od roku 
produkcji pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     510,00 zł; 
- od 1998 r.       810,00 zł; 

 
b) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej ni� 30 miejsc, niewyposa�onych w 

katalizator spalin ani w instalacj� gazow�, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     610,00 zł; 
- od 1998 r.      965,00 zł; 

 
c) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wy�szej ni� 30, wyposa�onych w 

katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 
- do 1998 r. wł�cznie      1 425,00 zł; 
- od 1998 r.       1 625,00 zł; 

 
d) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wy�szej ni� 30, 

niewyposa�onych w katalizator spalin, w zale�no�ci od roku produkcji pojazdu: 
- do 1997 r. wł�cznie     1 525,00 zł; 
- od 1998 r.       1 780,00 zł; 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
§ 3. Z dniem 31 grudnia  2005 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie                              
Nr XXV / 165 / 2004 z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych 
stawek podatku od �rodków transportowych. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2006 roku. 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 
 
do uchwały Nr XXXV / 268 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych 
 
 
 
 Podatek od �rodków transportowych jest jednym z elementów dochodów własnych 
bud�etu gminy. W wi�kszo�ci stawki zaproponowane w niniejszej uchwale s� na takim 
samym poziomie jak w roku 2005, z wyj�tkami tych stawek, które w roku 2005 były wy�sze 
ni� ustalone przez Ministra Finansów jako maksymalne na rok 2006. 
 
 Ponadto powstała konieczno�� zaokr�glenia stawek do pełnych złotych - w zwi�zku 
z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 
  
W zwi�zku z powy�szym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe. 
 


