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Uchwała Nr XI/93/2007 

Rady Miejskiej w Bieczu    

z dnia 29 listopada 2007 roku 

 

w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.  40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zmianami/, art 8,10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych 
/Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz 844  z późn. zmianami./ oraz przy uwzględnieniu Obwieszczenia 
Ministra finansów  z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2008 roku /Monitor Polski  Nr 47 poz.557 z 03.08.2007 r./ 
Rada  Miejska  w  Bieczu  uchwala  następujące  stawki  podatku od  środków transportowych 
 

§ 1 
 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych :                                                                                                                             
1. Od samochodów ciężarowych: 
 

1.1 Od samochodów ciężarowych                            
        o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu   
        wyprodukowanych po roku 1996  

Wyposażonych        
w  instalację gazową  

Nie wyposażonych     
w instalację gazową  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 531 zł    547 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 871 zł    897 zł 
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton              1.164 zł 1.200 zł 

 
 

1.2 Od samochodów ciężarowych                           
        o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
        wyprodukowanych do roku 1996 włącznie 

Wyposażonych      
w instalację gazową  

Nie wyposażonych    
w instalację gazową 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 547 zł    563 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 897 zł    924 zł 
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton              1.180 zł 1.200 zł 

 
 

1.3 Od samochodów ciężarowych                          
       o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i  
       liczbie osi  

 Z zawieszeniem 
 pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

 Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

DWIE OSIE   
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 18 ton              1.280 zł 1.318 zł 
równej i wyższej niż 18 ton                1580 zł 1.600 zł 
TRZY OSIE   
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 15 ton              1.620 zł 1.650 zł 
równej lub wyższej niż 15 ton do mniej niż 30 ton              1.688 zł 1.739 zł 
równej i wyższej niż  30 ton              1.700 zł 1.800 zł 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ   
równej i wyższej niż 12 ton do mniej niż 29 tony             1.900 zł 2.100 zł 
równej i wyższej 29 ton             2.050 zł  2.452 zł  
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2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 
 

2.1 Od ciągników siodłowych i  balastowych 
przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów        
wyprodukowanych po roku 1996  

Wyposażonych         
w instalację gazową  

Nie wyposażonych 
w instalację gazową  

a) równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12   
    ton 

1.317 zł 1.358 zł 

 
 

2.2 Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów         
wyprodukowanych do roku 1996 włącznie 

Wyposażonych         
w instalację gazową  

Nie wyposażonych 
w instalację gazową  

a) równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12  
    ton 

1.358 zł 1.400 zł 

 
 

2.3 Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie 
osi 

 Z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za równo-
ważne 

 Inne systemy      
zawieszenia osi 
jezdnych 

 DWIE OSIE     
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 1.407 zł             1.449 zł 
równej lub wyższej niż 25 ton do mniej niż 31 ton   1.548 zł             1.600 zł  
równej i wyższej niż 31 ton  do 36 ton włącznie 1.690 zł             1.800 zł  
powyżej 36 ton 1.702 zł             1.900 zł 
TRZY OSIE   
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.760 zł             1.790 zł 
powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton 1.873 zł             2.207 zł 
równej i wyższej niż 40 ton 2.060 zł             2.450 zł  

 
 
 
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą i większą niż 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
- wyprodukowanych po 1996 r. – 724 zł, 
- wyprodukowanych do 1996 r. – 746 zł. 
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3.1 Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  
        silnikowym posiadają dopuszczalną masę  
        całkowitą, z wyjątkiem związanych  
        wyłącznie z działalnością rolniczą  
        prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za równo-
ważne 

Inne systemy       
zawieszenia osi 
jezdnych 

JEDNA OŚ   
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 28 ton    914 zł  941 zł 
równej i wyższej niż 28 ton     950 zł  970 zł 
DWIE OSIE   
równej lub wyższej niż 12 ton  do mniej niż 23 ton     980 zł             1.000 zł 
równej lub wyższej niż 23 tony do 36 ton włącznie            1.006 zł             1.291 zł  
powyżej  36 ton             1.149 zł              1.699 zł  
TRZY OSIE   
równej lub wyższej niż 12 ton  do 36 ton włącznie  1.150 zł             1.250 zł  
powyżej 36 ton  1.217 zł             1.280 zł  

 
4. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

4.1 Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  
        wyprodukowanych po roku 1996 

Wyposażonych  
w  instalację gazową  

Nie wyposażonych 
w instalacje gazową  

a) do 15 miejsc włącznie  360 zł 371 zł 
b) wyższej niż 15 do mniej niż 30 miejsc  672 zł 692 zł 
c) równej i wyższej niż 30 miejsc           1.476 zł            1.520 zł 

 
 

4.2 Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  
        wyprodukowanych do roku 1996 

Wyposażonych  
w instalację gazową  

Nie wyposażonych 
w instalacje gazową  

a) do 15 miejsc włącznie             371 zł 382 zł 
b) wyższej niż 15 do mniej niż 30 miejsc             692 zł               713 zł 
c) równej i wyższej niż 30 miejsc          1.520 zł            1.566 zł 

 
 

§ 2 
 
Traci moc uchwała Nr XXV/238/2005 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 grudnia 2005 roku. 
w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała Nr 
IV/9/2006 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 15 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę           
w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Biecz. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych 
od 1 stycznia 2008  roku. 

Przewodniczący Rady 
inż. Jan Roman 


