
UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2015 rok.

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 z późn. zm.), art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) 
oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 895) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co 
następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/272/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 listopada 2014r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 2014 roku, poz 5114) otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/272/14 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 listopada 2014r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 2014 roku, poz 5114) otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślaskiego z dniem obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze:
D. Iwański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 5489



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr III/11/2014 

Rady Miejskiej w Jaworze 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr LVII/272/14 

Rady Miejskiej w Jaworze 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

 

         

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, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

 
 

Liczba osi 

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 1.745,00 1.871,00 

18 25 1.871,00 1.996,00 

25 31 1.996,00 2.120,00 

31  1.382,00 2.305,00 

 Trzy osie 

12 40 2.120,00 2.186,00 

40  2.683,00 2.983,00 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr III/11/2014 

Rady Miejskiej w Jaworze 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr LVII/272/14 

Rady Miejskiej w Jaworze 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

 

 

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, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów:  

naczepa/ przyczepa 

+ 

pojazd silnikowy 

(w tonach) 

 

 

Liczba osi 

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 1.374,00 1.498,00 

18 25 1.498,00 1.622,00 

25  1.622,00 1.745,00 

 Dwie osie 

12 28 1.374,00 1.498,00 

28 33 1.498,00 1.622,00 

33 38 1.622,00 1.910,00 

38  1.996,00 2.120,00 

 Trzy osie 

12 38 1.622,00 1.745,00 

38  922,00 2.193,00 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5489


		2014-12-31T10:46:39+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




