
 
UCHWAŁA NR XIII / 137 / 2011 

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 
z dnia 29 listopada 2011 roku      

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 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 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz.961), obwieszczenia                        
Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962) Rada Miejska w Pleszewie 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące                  
na terenie Miasta i Gminy Pleszew: 
 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t do 5,5t 

włącznie, 
a) wyposażonego w katalizator spalin:    b) niewyposażonego w katalizator spalin:   

  627,00 zł;      687,00 zł; 
 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t 

włącznie, 
 a) wyposażonego w katalizator spalin:  b) niewyposażonego w katalizator spalin: 

    1 051,00 zł;      1 144,00 zł; 
 
3)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do poniżej 12t, 
 a) wyposażonego w katalizator spalin:  b) niewyposażonego w katalizator spalin: 

  1 328,00 zł;      1 372,00 zł; 
 
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t, według 

stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t do 8t włącznie: 

a) wyposażonego w katalizator spalin:   b) niewyposażonego w katalizator spalin: 
    1 433,00 zł;       1 622,00 zł; 
 
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8t do poniżej 12t,  
a) wyposażonego w katalizator spalin:   b) niewyposażonego w katalizator spalin: 
  1 557,00 zł;      1 680,00 zł; 
 
7) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t 
według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

8) 
a) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7t do 10t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego,  
      391,00 zł; 



 
b) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą powyżej 10t do poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  
       

782,00 zł; 
 

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

 
 
10) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:    
     a) wyposażonego w katalizator spalin:   b) niewyposażonego w katalizator spalin: 

   
951,00 zł;       1 135,00 zł; 

 
11)  od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30: 
      a) wyposażonego w katalizator spalin:   b) niewyposażonego w katalizator spalin: 

   
1 910,00 zł;       2 091,00 zł; 

 
§ 2. Pojazdy wyposażone w instalację gazową oraz pojazdy spełniające normy emisji spalin               
EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 są opodatkowane tak jak pojazdy 
wyposażone w katalizator spalin. 
 
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/ 182 /2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada               
2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                     
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 
 



Załącznik Nr 1 
        do Uchwały Nr XIII/137/2011 
        Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 
 

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 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 1 435,00 1 500,00 

13 14 1 711,00 1 781,00 

14 15 1 986,00 2 051,00 

15  2 256,00 2 326,00 

trzy  osie: 

12 17 2 101,00 2 162,00 

17 19 2 229,00 2 297,00 

19 21 2 371,00 2 432,00 

21 23 2 494,00 2 554,00 

23 25 2 737,00 2 753,00 

25  2 745,00 2 757,00 

cztery osie i więcej: 

12 25 2 509,00 2 568,00 

25 27 2 568,00 2 626,00 

27 29 2 626,00 2 686,00 

29 31 2 697,00 2 724,00 

31  2 737,00 2 751,00 

          

 
 



Załącznik Nr 2 
        do Uchwały Nr XIII/137/2011 
        Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 
 
 
 

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 7 uchwały 
 

 

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 1 711,00 1 775,00 

18 25 1 846,00 1 916,00 

25 31 1 986,00 2 051,00 

31 38                 2 126,00                 2 130,00 

38  2 384,00 2 482,00 

trzy osie i więcej: 

12 40 1 965,00 2 126,00 

40  2 371,00 2 755,00 

 

 
 



 
Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XIII/137/2011 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 29 listopada 2011 roku 

 
 

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 9 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 

jedna oś: 

12 18 680,00 731,00 

18 25 808,00 865,00 

25  948,00 999,00 

dwie osie: 

12 28 808,00 865,00 

28 33 948,00 1 109,00 

33 37 1 109,00 1 685,00 

37 38 1 173,00 1 820,00 

38  1 500,00 2 126,00 

trzy osie i więcej: 

12 38 1 070,00 1 346,00 

38  1 512,00 2 088,00 

 
 


