
 

 

UCHWAŁA NR XLII/311/17 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 28 listopada 2017 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 2017 r. 

poz. 1875), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800)  

oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku  

od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 941) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                        706,00 zł 

b) powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie                                          1.174,00 zł 

c) powyżej  9 ton a poniżej 12 ton                                                  1.409,00 zł 

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 

- o liczbie osi     - dwie                                                                       1.566,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                        2.088,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton 

- o liczbie osi     - trzy                                                                        1.697,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony 

- o liczbie osi     - trzy                                                                        1.957,00 zł 

e) równej lub wyższej niż 23 tony, 

- o liczbie osi    - trzy                                                                         2.219,00 zł 

f) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton 

 - o liczbie osi    - cztery i więcej                                                       2.088,00 zł 

g) równej lub wyższej niż 29 ton 
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- o liczbie osi    - cztery i więcej                                                        2.554,00 zł 

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                     1.697,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                     2.348,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton 

- o liczbie osi     - trzy                                                                     1.766,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony 

- o liczbie osi     - trzy                                                                     2.088,00 zł 

e) równej lub wyższej niż 23 tony, 

- o liczbie osi    - trzy                                                                      2.348,00 zł 

f) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton 

- o liczbie osi    - cztery i więcej                                                     2.219,00 zł 

g) równej lub wyższej niż 29 ton 

- o liczbie osi    - cztery i więcej                                                      2.765,00 zł 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony                                                               1.306,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                           1.436,00 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                   1.566,00 zł 

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                     1.768,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                     2.088,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 31 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      2.137,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej lub równej 36 ton 

- o liczbie osi    - trzy i więcej                                                          2.137,00 zł 

e) wyższej niż 36 ton 

- o liczbie osi     - trzy i więcej                                                         2.474,00 zł 

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      2.088,00 zł 
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b) równej lub wyższej niż  25 ton, a mniejszej niż 31  ton 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      2.137,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 31 ton 

- o liczbie osi     - dwie                                                                     2.137,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej lub równej 36 ton 

 -o liczbie osi    - trzy i więcej                                                         2.137,00 zł 

e) wyższej niż 36 ton 

- o liczbie osi    - trzy i więcej                                                         2.704,00 zł 

7. 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: 

 - od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                  915,00 zł 

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

- o liczbie osi    - jedna                                                                     1.045,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton 

- o liczbie osi    - jedna                                                                     1.306,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 33 tony 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      1.174,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 33 tony 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      1.566,00 zł 

e) równej lub wyższej niż 12 ton 

- o liczbie osi    - trzy                                                                       1.436,00 zł 

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

- o liczbie osi    - jedna                                                                    1.174, 00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton 

- o liczbie osi    - jedna                                                                     1.566,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 33 tony 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      1.436,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 33 tony 

- o liczbie osi    - dwie                                                                      1.690,00 zł 

e) równej lub wyższej niż 12 ton 

- o liczbie osi    - trzy i więcej                                                           1.690,00 zł 

10. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

  a) mniej niż 22 miejsca                                                                  1.306,00 zł 
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  b) równej lub większej niż 22 miejsca                                           1.957,00 zł 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5045


		2017-12-05T13:28:47+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




