
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/288/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

z dnia 4 października 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 468,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 780,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 852,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton z tym, 

że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 

podatku określone są w poniższej tabeli: 

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  

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych  

1  2  3  4  

Dwie osie 

12  15  1 140,00  1 200,00  

15   1 248,00  1 476,00  

Trzy osie 

12  21  1 380,00  1 548,00  

21   1 728,00  1 980,00  

Cztery osie i więcej 

12  29  1 608,00  2 016,00  

29   1 992,00  2 964,00  

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 ton do 8 ton włącznie: 1 236,00 zł, 

b) powyżej 8 ton i poniżej 12 ton: 1 476,00 zł; 
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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 liczy 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone  

są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + 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  

1  2  3  4  

Dwie osie  

12  31  1 800,00  2 076,00  

31   1 884,00  2 328,00  

Trzy osie i więcej  

12  40  1 920,00  2 208,00  

40   2 400,00  3 024,00  

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą  

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 780,00 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 

zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określone są w poniższej tabeli: 

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  

1  2  3  4  

Jedna oś  

12   408,00  708,00  

Dwie osie  

12  38  1 224,00  1 620,00  

38   1 632,00  1 956,00  

Trzy osie i więcej  

12  38  1 224,00  1 428,00  

38   1 296,00   1 560,00  

7) od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca: 1 008,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca: 1 728,00 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2016 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 

4 listopada 2016 r. poz. 2271). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Edward Paciorek 
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