
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/17 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie określenia 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 2017r., 

poz. 1875), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U  

z 2017 r., poz. 1785) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające 

spełnienie normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2 

Pozostałe 

powyżej 3,5 tony do 5,5 

ton włącznie 

469,00 zł 586,00 zł 

powyżej 5,5 tony do 

9 ton włącznie 

723,00 zł 903,00 zł 

powyżej 9 ton i poniżej 

12 ton 

1.021,00 zł 1.276,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi 

Dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane za równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 
Nie mniej 

niż Mniej niż 

dwie osie 

12 15 1.382,00 zł 1.596,00 zł 

15  1.422,00zł 1.640,00 zł 

trzy osie 

12 25 1.489,00 zł 1.812,00 zł 

25  1.530,00 zł 1.863,00 zł 

cztery 

i więcej osi 

12 31 2.198,00 zł 2.818,00 zł 

31  2.240,00 zł 2.818,00 zł 

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: 

Dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające 

spełnienie normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2 

Pozostałe 

od 3,5 tony do 5,5 ton 

włącznie 

469,00 zł 586,00 zł 

powyżej 5,5 tony do 723,00 zł 903,00 zł 
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9 ton włącznie 

powyżej 9 ton i poniżej 

12 ton 

1.021,00 zł 1.276,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba 

osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, 

ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach) 

Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub zawieszenie 

uznane za równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 
Nie mniej niż Mniej niż 

dwie osie 

12 31 1.670,00 zł 1.808,00 zł 

31  1.715,00 zł 2.224,00 zł 

trzy osie 

i więcej 

12 40 1.746,00 zł 1.980,00 zł 

40  2.283,00 zł 2.878,00 zł 

5) od przyczep i naczep, 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: 

Dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za równoważne 

Inny system zawieszenia 

osi jezdnych 

od 7 ton i poniżej 12 ton 257,00 zł 319,00 zł 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zawiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: pojazd silnikowy+naczepa, 

pojazd silnikowy+przyczepa (w tonach) 

Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub zawieszenie 

uznane za równoważne 

Inny system 

zawieszenia osi 

jezdnych 
Nie mniej niż Mniej niż 

jedna oś 

12 25 426,00 zł 638,00 zł 

25  436,00 zł 657,00 zł 

dwie osie 

12 38 978,00 zł 1.486,00 zł 

38  1.322,00 zł 1.954,00 zł 

trzy osie 

i wiecej 

12 38 1.064,00 zł 1.382,00 zł 

38  1.596,00 zł 1.871,00 zł 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

Liczba miejsc do 

siedzenia 

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające spełnienie 

normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2 

Pozostałe 

mniej niż 22 miejsca 300,00 zł 374,00 zł 

od 22 miejsc do 

30 miejsc włącznie 

367,00 zł 689,00 zł 

powyżej 30 miejsc 1.107,00 zł 1.382,00 zł 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/181/16 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

M. Darakiewicz 
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