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UCHWAŁA NR XLII/340/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 4 listopada 2010 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, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 
113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; 
z 2004 roku nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 roku nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; 
z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 roku nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 
1218; z 2008 roku nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; 
z 2010 roku nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230) 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, nr 96 poz. 620) 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 w wieku powyżej 10 lat

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
nie posiadających katalizatora posiadających katalizator

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 560 zł. 451 zł. 667 zł. 
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.001 zł 872 zł. 1.109 zł.
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.217 zł 1.109 zł. 1.325 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 1.896 zł. 2.014 zł. 2.133 zł. 
3 2.014 zł. 2.133 zł. 2.251 zł. 
4 
i więcej 2.133 zł. 2.251 zł. 2.370 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 2.004 zł 2.122 zł 2.241 zł. 
3 2.122 zł. 2.241 zł. 2.359 zł. 
4 
i więcej 2.241 zł. 2.359 zł. 2.544 zł. 

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: 
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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 667 zł. 560 zł. 776 zł.
od 5,5 ton i poniżej 9 ton 1.217 zł. 1.109 zł 1.325 zł
od 9 ton i poniżej 12 ton 1.325 zł 1.217 zł 1.432 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 1.659 zł. 1.777 zł 2.079 zł
3 i więcej 1.777 zł 1.896 zł 2.198 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 1.767 zł. 2.011 zł 2.186 zł
3 i więcej 1.885 zł 2.004 zł 2.647 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 754 zł 862 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

1 862 zł 970 zł 1.368 zł
2 970 zł 1.077 zł 1.487 zł
3 i więcej 1.077 zł 1.185 zł 1.605 zł

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 
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1 970 zł 1.077 zł 1.475 zł
2 1.077 zł 1.344 zł 1.765 zł
3 i więcej 1.185 zł 1.293 zł 1.712 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 1.152 zł 1.044 zł 1.260 zł
równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.734 zł 1.626 zł 1.842 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 2011 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie 
Nr XXXII/254/2009 z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak


