
UCHWAŁA NR XXXII/292/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy 
Krzykosy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/286/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: ,,Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków 
transportowych: 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne: 

b) o liczbie osi – trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton –2300,00 zł 

- równej lub wyższej niż 40 ton –2570,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 121F9516-9591-46A7-8A42-E9F5FC25E7E4. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXII/292/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 25 LISTOPADA 2021 R. 

 

Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze 
zm.) nałożony został na gminy obowiązek określania w drodze uchwały wysokości szczegółowych 
stawek podatku od środków transportowych. 
Według aktualnego przepisu art. 8 ustawy podatkowi od środków transportowych podlegają 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe lub 
balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. 
W myśl art. 10 ww. ustawy Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków 
transportowych w granicach stawek przewidzianych w tym przepisie uwzględniając górne granice 
stawek podatku od środków transportowych, oraz stawki minimalne – załącznik nr 1-3 do ustawy. 
Ponadto przy ustalaniu stawek podatkowych rada gminy uwzględnia, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt. 2 
powołanej ustawy, rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, 
dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika lub 
liczbę miejsc do siedzenia. 
Rada Gminy Krzykosy w ramach autopoprawki wprowadza prawidłową kwotę wysokości stawki 
rocznej podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym 
lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o liczbie osi – trzy i więcej i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 40 ton z kwoty 2700,00zł. do kwoty 
2570,00zł. 
W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Krzysztof Jankowiak 
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