
ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2016
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 r., poz. 446 i 1579) oraz uchwały nr XLIII/345/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego Nr 172 poz. 2796), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych na 2017 rok, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Konsultacje rozpoczną się dnia 14 października 2016 r., a zakończą dnia 21 października 2016 r.

3. Opinie należy zgłaszać pisemnie poprzez:

1) przesłanie do Urzędu Gminy Goleszów, na adres: ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów;

2) przesłanie na adres poczty elektronicznej: urzad@goleszow.pl ;

3) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów w godzinach pracy urzędu.

4. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest inspektor ds. księgowości 
podatkowej Hilda Recmaniok, tel. 33 4790510 wewn. 24.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar
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Projekt

z dnia..........
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007._.2016
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 i 1579), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716 i 1579) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Goleszów uchwala, co 
następuje:

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

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.080,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.320,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi

Stawki podatków w złotychNie mniej niż Mniej niż
2 osie

12 15 1.440,00 1.560,00
15 1.560,00 1.800,00

3 osie
12 19 1.320,00 1.560,00
19 23 1.560,00 1.800,00
23 25 1.800,00 2.100,00
25 2.100,00 2.280,00

4 osie i więcej
12 27 1.560,00 1.860,00
27 29 1.860,00 2.280,00
29 31 2.340,00 2.880,00
31 2.520,00 3.000,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 1.260,00 zł,

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1.320,00 zł.

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi

Stawki podatków w złotychNie mniej niż Mniej niż
2 osie

12 18 1.560,00 1.800,00
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18 25 1.800,00 2.000,00
25 31 2.000,00 2.280,00
31 do 36 włącznie 2.280,00 2.310,00

powyżej 36 2.520,00 2.800,00
3 osie i więcej

12 do 36 włącznie 2.100,00 2.310,00
powyżej 36 2.520,00 3.050,00

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 - stawka podatku wynosi 700,00 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi

Stawki podatków w złotychNie mniej niż Mniej niż
1oś

12 18 700,00 750,00
18 25 750,00 800,00
25 800,00 950,00

2 osie
12 28 700,00 750,00
28 33 950,00 1.260,00
33 do 36 włącznie 1.260,00 1.800,00

powyżej 36 1.560,00 2.280,00
3 osie i więcej

12 do 36 włącznie 1.100,00 1.320,00
powyżej 36 1.440,00 1.800,00

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

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.350,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.900,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r.
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