
UCHWAŁA NR 87/13
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie 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 2013r., 
poz. 594 z późn. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1.  Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku 
na terenie Gminy Strzegom od jednego środka transportowego w następującej wysokości: 

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności 
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 634,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 985,00 zł 

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1.159,00 zł 

d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.334,00 zł

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) dwie osie: 

- nie mniej niż 12 ton – mniej niż 15 ton –1.388,00 zł 

- nie mniej niż 15 ton - 1.618,00 zł

b) trzy osie: 

- nie mniej niż 12 ton – mniej niż 19 ton - 2.078,00 zł 

- nie mniej niż 19 ton – mniej niż 25 ton - 2.209,00 zł 

- nie mniej niż 25 ton - 2.548,00 zł

c) cztery osie: 

- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 29 ton - 2.548,00 zł 

- nie mniej niż 29 ton - 2.778,00 zł

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.159,00 zł 
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4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 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 dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) dwie osie: 

- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 31 ton - 2.023,00 zł 

- nie mniej niż 31 ton - 2.198,00 zł

b) trzy osie: 

- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.318,00 zł 

- więcej niż 36 ton - mniej niż 40 ton - 2.548,00 zł 

- nie mniej niż 40 ton - 2.887,00 zł

5. przyczepy i 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 – 688,00 zł 

6. przyczepy i naczepy, 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, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) jedna oś –  1.039,00 zł 

b) dwie osie: 

- nie mniej niż 12 ton – mniej niż 28 ton -1.159,00 zł 

- nie mniej niż 28 ton – do 36 ton włącznie - 1.739,00 zł 

- powyżej 36 ton - 1.924,00 zł

c) trzy osie - 1.739,00 zł

7. autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie - 579,00 zł 

b) od 16 do 29 miejsc włącznie - 875,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.443,00 zł

§ 2.  Podatek od środków transportowych płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych na 
koszt zobowiązanego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr 90/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu:
T. Wasyliszyn
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