
    UCHWAŁA NR XIII/  63   /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 ROKU

w sprawie:  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków transportowych 
oraz zwolnień od podatku. 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz.  U. 2010 r.  Nr 95 poz. 613 z późn.  zm.)  Rada Miejska Borku 
Wlkp. uchwala, co następuje:

      § 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Borek Wlkp.    
             wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
          stawki podatku określa się w następującej wysokości:

 
a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         630,00 zł
b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie         860,00 zł
c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        950,00 zł

    2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
   łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
   zespołu pojazdów :

a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        630,00 zł
b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                   790,00 zł
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                    1000,00 zł

      3) 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    
     podatników podatku rolnego  
                                                                                                           280,00 zł

      4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)  mniejszej niż 30 miejsc         920,00 zł
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc          1580,00 zł



§ 2  1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- określa 
załącznik nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych 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 – określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych 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 prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 
określa załącznik nr 3 do uchwały.

§  3.  Zwalnia  się  od  podatku  od  środków  transportowych  autobusy  szkolne 
wykorzystywane dla potrzeb jednostek oświaty.

 
§  4.  Wpłat  podatku od środków transportowych dokonuje  się   na  konto PBS 

Gostyń Oddział   Borek Wlkp. Nr 21 8678 0005 0020 0200 0231 0003

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
29  października  2009  roku  w  sprawie  ustalenia  podatku  od  środków 
transportowych  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  
z 2010 r. Nr 9 poz. 277). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą 
od  1 stycznia 2012r.
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Rozdzielnik:
1) Referat finansowy
2) Biuro Rady
3) a/a



Załącznik nr 1
do uchwały XIII/  63     /2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 10.11.2011 roku.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

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 13 840,00 860,00
13 14 970,00 990,00
14 15 1000,00 1010,00
15 1100,00 1370,00
Trzy osi
12 17 1000,00 1020,00
17 19 1260,00 1300,00
19 21 1370,00 1470,00
21 23 1730,00 1790,00
23 25 1790,00 1890,00
25 1790,00 1890,00
Cztery osie i więcej
12 25 1370,00 1470,00
25 27 1730,00 1790,00
27 29 1790,00 1840,00
29 31 1890,00 2700,00
31 1890,00 2700,00



Załącznik nr 2
do uchwały XIII/    63    /2011 
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 10.11.2011 roku

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

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 Os jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznawanym za 
równoważne)

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie
12 18 950,00 960,00
18 25 1000,00 1010,00
25 31 1030,00 1050,00
31 1860,00 2120,00
Trzy osie i więcej
12 40 1580,00 1890,00
40 1890,00 2790,00



Załącznik nr 3
do uchwały XIII/  63     /2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 10.11.2011 roku

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

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 uznawanym za 
równoważne)

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Jedna oś
12 18 210,00 230,00
18 25 260,00 350,00
25 350,00 610,00
Dwie osie
12 28 320,00 370,00
28 33 670,00 930,00
33 38 930,00 1410,00
38 1260,00 1860,00
Trzy osie i więcej
12 38 740,00 1030,00
38 1030,00 1400,00

Opracowała:
Dorota Figielek



UZASADNIENIE
 DO UCHWAŁY NR  XIII/  63      /2011

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i  opłatach lokalnych 
( tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613) Rada Miejska w drodze uchwały 
określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka 
podatku  od  jednego  środka  transportowego  nie  może  przekroczyć  stawki 
maksymalnej  oraz nie może być niższa od stawki minimalnej,  które to stawki 
ogłaszane są corocznie przez Ministra Finansów.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa poszczególne rodzaje środków 
transportowych  lecz  do  wyłącznej  kompetencji  Rady  Miejskiej  należy 
różnicowanie  wysokości  stawek  dla  poszczególnych  rodzajów  przedmiotów 
opodatkowania.
Proponowane w projekcie uchwały stawki od środków transportowych wzrastają 
o 5 % . W związku z tym do budżetu gminy w 2012r. wpłynie dodatkowo około 
10.000,00zł.

Opracowała:
Dorota Figielek 


