
 

 

UCHWAŁA NR XIV/115/15 

RADY GMINY MRĄGOWO 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

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

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774 oraz poz. 1045) Rada 

Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość  rocznych stawek podatku od środków transportowych, które wynoszą : 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   774 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    1.263 zł 

c) powyżej 9 ton      1.516 zł 

2. 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 stawki podatku 

wynoszą : 

 

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 

inny system zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 704 823 

13 14 823 976 

14 15 976 1.426 

15  1.426 1.592 

Trzy osie 

12 17 823 976 

17 19 976 1.426 

19 21 1.426 1.628 

21 23 1.628 1.817 

23 25 1.817 1.870 
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25  1.817 1.870 

Cztery osie j i więcej 

12 25 1.628 1.817 

25 27 1.817 1.995 

27 29 1.995 2.325 

29 31 2.325 2.758 

31  2.329 2.758 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 1.472 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

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 

Dwie osie 

12 18 1.367 1.485 

18 25 1.557 1.687 

25 31 1.746 1.876 

31  2.184 2.314 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.996 2.312 

40  2.603 2.994 

5. 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: 1.434 zł 

6. 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 w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 

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 

Jedna oś 

12 18 646 847 

18 25 929 1.108 

25  1.108 1.416 

Dwie osie 

12 28 1.060 1.416 

28 33 1.235 1.416 

33 38 1.419 1.681 

38  1.681 2.142 
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Trzy osie i więcej 

12 38 1.302 1.419 

38  1.549 1.869 

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : 

a) mniej niż 22 miejsc       1.831 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc     2.314 zł 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/220/12 Rady Gminy  Mrągowo z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia stawek wysokości podatku od środków transportowych (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. poz. 3340). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Olender 
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