
 

 

UCHWAŁA NR XLV/215/2014 

RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych . 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn: Dz. U 

z 2013r. poz.594 ze zm.) i art.10 ust. 1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.849 ze. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala  

co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych : 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : 

a) powyżej 3,5 tony ton do 5,5 tony włącznie - 615 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 805 zł 

c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton - 1.035 zł 

2) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia : 

 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 

 DWIE OSIE 

 12  13  745  745 

 13  14  765  765 

 14  15  795  795 

 15     945  1.425 

 TRZY OSIE 

 12  17  865  865 

 17  19  945  945 

 19  21  1.015  1.015 

 21  23  1.075  1.175 

 23  25  1.175  1.765 
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 25     1.255  1.775 

 CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

 12  25  1.515  1.515 

 25  27  1.585  1.585 

 27  29  1.685  1.895 

 29  31  1.855  2.705 

 31     1.895  2.735 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.085 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

 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 

 DWIE OSIE 

 12  18  1.165  1.165 

 18  25  1.275  1.275 

 25  31  1.375  1.375 

 31     1.665  2.145 

 TRZY OSIE 

 12  40  1.425  1.925 

 40     1.925  2.785 

5) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  

przez podatnika podatku rolnego, którego łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 495 zł 

6) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  

przez podatnika podatku rolnego, którego łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą: 

 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 

 JEDNA OŚ 

 12  18  405  405 

 18  25  445  445 

 25     485  705 

 DWIE OSIE 

 12  28  535  535 

 28  33  765  1.005 

 33  38  1.005  1.475 

 38     1.325  1.895 
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 TRZY OSIE 

 12  38  825  1.105 

 38     1.115  1.475 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 

a) mniejszej niż 15 miejsc - 515 zł 

b) nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc - 925 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.775 zł 

§ 2. Opłatę od środków transportowych należy uiszczać bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta i Gminy 

w Świerzawie Nr 63 8658 1019 3900 0172 2000 0040 Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział w Świerzawie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 

Świerzawa. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/177/2013 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 listopada 2013r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 

M. Matusiak 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4894


		2014-11-18T12:32:52+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




