
 

 

UCHWAŁA NR 161/XLII/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 28 października 2013 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 2013 r. 

poz. 594 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U z 2010 r. 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   752,00 zł 

2.   powyżej 5,5 tony do 9  ton włącznie   1283,00 zł 

3.   powyżej 9  ton do poniżej 12 ton   1541,00 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  1788,00 zł  1847,00 zł 

15  2342,00 zł  2469,00 zł 

Trzy osie 

12  25  2469,00 zł  2588,00 zł 

25  2588,00 zł  2751,00 zł 

Cztery osie i więcej 

12  31  2588,00 zł  2707,00 zł 

31  2707,00 zł  2823,00 zł 
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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   1801,00 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 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  1811,00 zł  1859,00 zł 

31  2141,00 zł  2270,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12  40  1859,00 zł  2270,00 zł 

40  2707,00 zł  2940,00 zł 

5. Od przyczepy lub naczepy, 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:  

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

1.   od 7  ton i poniżej 12 ton   1177,00 zł 

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

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  965,00 zł  1117,00 zł 

dwie osie 

12  38  1235,00 zł  1395,00 zł 

38  1483,00 zł  1801,00 zł 

trzy osie i więcej 

12  38  1483,00 zł  1729,00 zł 

38  2153,00 zł  2270,00 zł 

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

Lp.   Autobusy - ilość miejsc do siedzenia   Stawka podatku 

1.   mniej niż 30 miejsc   950,00 zł 

2.   równa lub wyższa niż 30 miejsc   1294,00 zł 

§ 2. Traci moc 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 2013 rok.  
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

H. Przepiórka 
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