
 

 

UCHWAŁA NR 101/XXVI/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 października 2012 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 2001r.  

Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy 

Piława Górna:  

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

Lp.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej ( w tonach)  Stawka podatku  

1.  powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  745,00 zł  

2.  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1270,00 zł  

3.  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1526,00 zł  

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według 

stawek określonych w poniższej tabeli:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach)  
Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za 

równoważne  
Inny system zawieszenia osi 

jezdnych  

1  2  3  4  

Dwie osie  

12  15  1770,00 zł  1829,00 zł  

15   2319,00 zł  2445,00 zł  

Trzy osie  

12  25  2445,00 zł  2562,00 zł  

25   2562,00 zł  2724,00 zł  

Cztery osie i więcej  

12  31  2562,00 zł  2680,00 zł  

31   2680,00 zł  2795,00 zł  

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów stawki podatku wynoszą:  

Lp.  Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)  Stawka podatku  

1.  od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1783,00 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 liczby osi 

i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)  
Stawka podatku  

Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za równoważne  
Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych  

1  2  3  4  

Dwie osie  

12  31  1793,00 zł  1841,00 zł  

31   2120,00 zł  2248,00 zł  

Trzy osie i więcej  

12  40  1841,00 zł  2248,00 zł  

40   2680,00 zł  2911,00 zł  

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita 

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

podatnika podatku rolnego:  

Lp.  Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)  Stawka podatku  

1.  od 7 ton i poniżej 12 ton  1165,00 zł  

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita 

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

podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)  
Stawka podatku  

Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za równoważne  
Inny system zawieszenia 

osi jezdnych  

1  2  3  4  

jedna oś  

12   955,00 zł  1106,00 zł  

dwie osie  

12  38  1223,00 zł  1381,00 zł  

38   1468,00 zł  1783,00 zł  

trzy osie i więcej  

12  38  1468,00 zł  1712,00 zł  

38   2132,00 zł  2248,00 zł  

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

Lp.  Autobusy - ilość miejsc do siedzenia  Stawka podatku  

1.  mniej niż 30 miejsc  932,00 zł  

2.  równa lub wyższa niż 30 miejsc  1281,00 zł  

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 53/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 15 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok, zmieniona uchwałą 

nr 61/XV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  
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§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie od 01 stycznia 2013 roku.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

 

Halina Przepiórka 
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