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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

W oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001  r.  nr  142,  poz.  1591  z późniejszymi  zmianami) 
w związku z przepisami art. 10 ustawy z dnia 12  stycznia 1991  roku o podatkach  i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Wołczynie uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. od  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony 

i poniżej 12 ton: 

 
W wieku do 10 lat włącznie 

Dopuszczalna masa całkowita 
pojazdu  nie posiadających 

katalizatora 
posiadających 
katalizator 

w wieku powyżej 10 lat 

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie  584 zł.  470 zł.  695 zł. 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.043 zł  909 zł.  1.156 zł. 
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.268 zł  1.156 zł.  1.381 zł. 

2. od  samochodów  ciężarowych  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem 
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
dopuszczalna masa calkowita 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza 

niż 19 ton 
równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza 
niż 29 ton 

równa lub wyższa niż 29 
ton 

2  1.976 zł.  2.099 zł.  2.223 zł. 
3  2.099 zł.  2.223 zł.  2.346 zł. 
4 
i więcej  2.223 zł.  2.346 zł.  2.470 zł. 

3. od  samochodów  ciężarowych  z innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
dopuszczalna masa całkowita 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza 

niż 19 ton 
równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza 
niż 29 ton 

równa lub wyższa niż 29 
ton 

2  2.088 zł  2.211 zł  2.335 zł. 
3  2.211 zł.  2.335 zł.  2.458 zł. 
4 
i więcej  2.335 zł.  2.458 zł.  2.651 zł. 
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4. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie 
z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony 
i poniżej 12 ton: 

 
w wieku do 10 lat włącznie 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów  nie posiadających 

katalizatora 
posiadajacych 
katalizator 

w wieku powyżej 10 
lat 

od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton  695 zł.  584 zł.  809 zł. 
od 5,5 ton i poniżej 9 ton  1.268 zł.  1.156 zł  1.381 zł 
od 9 ton i poniżej 12 ton  1.381 zł  1.268 zł  1.492 zł 

5. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie 
z naczepą  lub  przyczepą,  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za 
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton: 

 
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 

ton 
równa lub wyższa niż 18 ton do 36 ton 
włącznie  powyżej 36 ton 

2  1.729 zł.  1.852 zł  2.166 zł 
3 i więcej  1.852 zł  1.976 zł  2.290 zł 

6. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 

ton 
równa lub wyższa niż 18 ton do 36 ton 
włącznie  powyżej 36 ton 

2  1.841 zł.  2.095 zł  2.278 zł 
3 i więcej  1.964 zł  2.088 zł  2.758 zł 

7. 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: 

 
Dopuszczalna masa całkowita łacznie z pojazdem silnikowym  W wieku do 10 lat włącznie  W wieku powyżej 10 lat 
od 7 ton i poniżej 12 ton  786 zł  898 zł 

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne,  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: 

 
dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  równa lub wyższa niż 18 ton do 36 ton 

włącznie 
powyżej 36 
ton 

1  898 zł  1.011 zł  1.425 zł 
2  1.011 zł  1.122 zł  1.549 zł 
3 
i więcej  1.122 zł  1.235 zł  1.672 zł 
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9. od  przyczep  lub  naczep  z innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych,  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: 

 
dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym 

Liczba 
osi  równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  równa lub wyższa niż 18 ton do 36 ton 

włącznie 
powyżej 36 
ton 

1  1.011 zł  1.122 zł  1.537 zł 
2  1.122 zł  1.400 zł  1.839 zł 
3 
i więcej  1.235 zł  1.347 zł  1.784 zł 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 
w wieku do 10 lat włącznie 

Liczba miejsc do siedzenia  nie posiadających 
katalizatora 

posiadających 
katalizator 

w wieku powyżej 10 
lat 

mniej niż 30 miejsc  1.200 zł  1.088 zł  1.313 zł 
równa lub wyższa niż 30 
miejsc  1.807 zł  1.694 zł  1.919 zł 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. 1. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

2. Z  dniem  wejścia  w życie  niniejszej  uchwały,  traci  moc  uchwała  Rady  Miejskiej 
w Wołczynie Nr XLII/340/2010 z dnia 04  listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 


