
Id: AYZIL-QSDUJ-HHQMY-ZLNIU-JZKSG. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR I/9/10
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Jaworzyna Śl. 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613), Rada 
Miejska w Jaworzynie Śl. uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej 
w załączniku uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śl. 
§ 3. Traci moc uchwała XXXV/65/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 23.11.2009r. 

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie 
gminy Jaworzyna Śl. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Artur Nazimek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613) górne granice stawek kwotowych określone w art.10 ust.1 
ww. ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Górne granice stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 określone zostały 
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. (MP nr 55 poz. 755). 

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U.z 2010r., NR 95, poz.613) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek 
podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka 
transportowego nie może przekroczyć: 

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,25 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.248,28 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.497,92 zł, 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
– 2.858,47 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku 
nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. 

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 – 
1.747,56 zł, 

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 dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

a) do 36 ton włącznie – 2.209,40 zł, 
b) powyżej 36 ton – 2.858,47 zł 

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 
2 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. 

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.497,92 zł, 

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów: 

a) do 36 ton włącznie – 1.747,56 zł, 
b) powyżej 36 ton – 2.209,40 zł 
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- z tym że w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 
3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.747,56 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.209,40 zł. 

Przy określaniu stawek rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych 
rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka 
transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. 

Wyliczenie wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok przy zastosowaniu 
proponowanych stawek: 
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Załącznik do Uchwały Nr I/9/10

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 30 listopada 2010 r.
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