
UCHWAŁA NR XXX/271/2016
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1583) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716), pkt 3 obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2017 r. (M.P. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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 w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku 
produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 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 w wysokości określonej w załączniku nr 
4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, 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, w zależnosci od roku produkcji pojazdu oraz jego wpływu na środowisko 
w wysokości określonej w załącznku nr 5 niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, 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 w wysokości określonej w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
oraz jego wpływu na środowisko w wysokości określonej w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4829



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2017 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Marek Muszczak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.U. WE L 368 z 17.12.1992 r.);  2) Dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastryktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

Stawka podatku (w złotych)
Spełnia normy czystości spalin PozostałeRok produkcji pojazdu, dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) rok produkcji od 2007 r.
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 572,00 688,00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.061,00 1.183,00
powyżej 9 i poniżej 12 ton 1.319,00 1.435,00

rok produkcji do 2006 r. włącznie
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 688,00 758,00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 1.158,00 1.231,00
powyżej 9 i poniżej 12 ton 1.435,00 1.499,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

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 1.360,00 1.434,00
13 14 1.434,00 1.500,00
14 15 1.500,00 1.576,00
15 - 1.576,00 1.762,00

Trzy osie
12 17 1.500,00 1.636,00
17 19 1.636,00 1.799,00
19 21 1.799,00 1.948,00
21 23 1.948,00 2.022,00
23 25 2.022,00 2.262,00
25 - 2.093,00 2.262,00

Cztery osie i więcej
12 25 2.022,00 2.022,00
25 27 2.093,00 2.241,00
27 29 2.241,00 2.388,00
29 31 2.388,00 3.072,00
31 - 2.661,00 3.072,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4829



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

Stawka podatku (w złotych)Rok produkcji pojazdu, dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) Spełnia normy czystości spalin Pozostałe

rok produkcji od 2007 r.
od 3,5 i poniżej 12 1.434,00 1.506,00

rok produkcji do 2006 r. włącznie
od 3,5 i poniżej 12 1.506,00 1.548,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastwoy + 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 1.500,00 1.574,00
18 25 1.576,00 1.617,00
25 31 1.648,00 1.795,00
31 - 2.025,00 2.374,00

Trzy osie i więcej
12 40 2.374,00 2.374,00
40 - 2.541,00 3.072,00
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

Stawka podatku (w złotych)Rok produkcji pojazdu i 
dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach)
Pojazd silnikowy spełnia normy 

czystości spalin Pozostałe

rok produkcji od 2007 r.
od 7 i poniżej 12 694,00 836,00

rok produkcji do 2006 r. włącznie
od 7 i poniżej 12 989,00 1.133,00
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

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 18 916,00 1.210,00
18 25 1.209,00 1.405,00
25 - 1.353,00 1.435,00

Dwie osie
12 28 1.353,00 1.435,00
28 33 1.435,00 1.504,00
33 38 1.504,00 1.854,00
38 - 1.934,00 2.374,00

Trzy osie i więcej
12 38 1.504,00 1.574,00
38 - 1.693,00 1.837,00
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/271/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2016 r.

Stawka podatku (w złotych)Rok produkcji pojazdu, ilość 
miejsc do siedzenia Spełnia normy czystości 

spalin Pozostałe

rok produkcji od 2007 r.
mniejsze niż 22 miejsca 1.435,00 1.500,00
równej lub wyższej niż 22 
miejsca 1.786,00 1.806,00

rok produkcji do 2006 r. włącznie
mniejsze niż 22 miejsca 1.499,00 1.590,00
równej lub wyższej niż 22 
miejsca 2.043,00 2.175,00
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