
Zarządzenie  Nr 0050.357.2016 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 19 października 2016 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 t.j. z późn. zm.) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały                            

Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 196, poz.3018) 

                                         

                                         zarządzam, co następuje: 

 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlega projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2017 rok, który stanowi akt prawa miejscowego. 

2. Projekt uchwały o którym mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 19 października bieżącego 

roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej 

BIP Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 31 października 2016 roku w następujących  

formach: pisemnej -  w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza lub 

elektronicznie na adres ug@nedza.pl. 

 

                                                     § 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

mailto:ug@nedza.pl


                                      U C H W A Ł A  Nr  …………..                             PROJEKT  

  Rady Gminy Nędza   

                                                      z dnia                               
 

   w sprawie określenia  wysokości 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 (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art.10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i  

opłatach  lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 
Określa  się wysokość rocznych stawek podatku od  środków transportowych obowiązujące na rok 2017 na 

terenie  Gminy Nędza: 

  

1) od samochodów  ciężarowych,  o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 

dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

  

- powyżej 3,5 tony  i poniżej 12 ton        
 

 

 
 

 

 

Dopuszczalna  masa całkowita w tonach 

powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 
powyżej 5,5 do 9 

włącznie 

powyżej 9 

 i mniej niż 12 

Stawka podatku w złotych 

 

633 

 

 

  952 

 

 

 1270 

 

 

                                                                                                             

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa  w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o 

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

masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia : 

 
 
  

Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

nie mniej 
niż 

 

mniej niż 
 

 

zawieszenie  osi 
pneumatyczne 

lub równoważne 

 

inny system 
zawieszenia 

 

Stawka podatku w złotych 

12 13 633 758 

13 14 758 882 

14 15 882 1150 

15  1150 1984 

 
                                     3 osie 

                                     Stawka podatku w złotych 

 12 17 683 780 
 17 19 780 876 
 19 21 1048 1331 
 21 23 1331 1563 
 23 25 1567 2074 

 
 25  1614 

 
2534 

 
   4 osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 25 1107 1382 
 25 27 1382 1659 
 27 29 1659 2488 
 29 31 2488 2692 
 31  2692 

 
3070 

 



 

 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa  w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 

a)  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie             -   943,00 zł.                                                   

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        - 1224,00 zł.                        

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton-           - 1505,00zł. 

                                                 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych,  o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu , rodzaju zawieszenia :    

 

  
 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 

 nie mniej  

niż 

mniej 

niż 
 

zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 

inny system 

zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 18 479 604 

 18 25 604 794 

 25 31 952 1505 

 31    1946 2370 
   3 osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 40 1982 2370 

 40  2438 3070 

 
 

5) od  przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych,  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  - 479,00  zł.                                                                                          

                               

                            

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  które łącznie  

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą  niż 12 ton:   

 

 
 

 Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1 oś 

 
                                     

nie mniej 
niż 

mniej 
niż 

 

zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 

równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 18 479 632 

 18 25 530 794 

 25  555 953 

   2 osie 

   Stawka podatku w złotych 

 12 28 479 596 

 28 33 1030 1347 

 33 38 1347 1870 

 38  1821 2370 

   3 osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 38 1505 1739 

 38  1550 2009 

 



 

 

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  w zależności od 

liczby miejsc do siedzenia  poza miejscem  kierowcy: 

 

a) mniejszej niż 22 miejsca                   -  1742,00zł.               

b) równej lub większej niż 22 miejsca  -  2060,00zł. 
 

                                                                                                                            

                                                                      

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

 

§ 3 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.  
2.    Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
 
 

 

 


