
 

 

UCHWAŁA NR LIII/477/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 

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) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

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

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

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12 

Stawka podatku w złotych 

605,00 1.006,00 1.300,00 

2) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Osie jezdne  

z zawieszeniem 

pneumatycznym  

lub uznanym  

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

od do Stawka podatku w złotych 

DWIE OSIE 

12 ton poniżej 15 ton 1.420,00 1.540,00 

15 ton poniżej 25 ton 1.656,00 1.776,00 

25 ton  1.900,00 2.603,00 

TRZY OSIE 

12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00 

15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00 

25 ton  1.900,00 2.603,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 ton poniżej 15 ton 1.656,00 1.776,00 

15 ton poniżej 25 ton 1.894,00 2.012,00 

25 ton  2.130,00 2.683,00 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

od 3,5 i poniżej 5,5 ton od 5,5 i poniżej 9 ton od 9 i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotych 

711,00 1.006,00 1.301,00 

2) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów (w tonach): 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

Osie jezdne  

z zawieszeniem 

pneumatycznym  

lub uznanym  

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

od do Stawka podatku w złotych 

DWIE OSIE 

12 ton poniżej 18 ton 1.182,00 1.301,00 

18 ton włącznie 36 ton 1.540,00 2.080,00 

powyżej 36 ton  1.657,00 2.161,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

12 ton poniżej 18 ton 1.402,00 1.980,00 

18 ton włącznie 36 ton 1.554,00 2.012,00 

powyżej 36 ton  1.980,00 2.741,00 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

1) od 7 ton i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

od 7 i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotych 

1.182,00 

2) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów (w tonach): 

pojazd silnikowy + naczepa, 

pojazd silnikowy + przyczepa 

Osie jezdne 

z zawieszeniem 

pneumatycznym 

lub uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

od do Stawka podatku w złotych 

JEDNA OŚ 

12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00 

18 ton poniżej 36 ton 1.301,00 1.420,00 

36 ton  1.657,00 1.420,00 

DWIE OSIE 

12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00 

18 ton poniżej 36 ton 1.420,00 1.515,00 

36 ton  1.657,00 1.914,13 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

12 ton poniżej 18 ton 1.064,00 1.182,00 

18 ton poniżej 36 ton 1.421,00 1.515,00 

36 ton  1.657,00 1.657,00 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

mniejsza niż 22 miejsca równa lub wyższa niż 22 miejsca 
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1.420,00 1.776,00 

5. Od autobusów niskoemisyjnych, (ekologicznych) z napędem elektrycznym lub napędem spalinowym 

spełniających normę Euro 6 w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

mniejsza niż 22 miejsca równa lub wyższa niż 22 miejsca 

716,00 896,00 

6. Różnica między stawką podstawową określoną w § 1 ust. 4 uchwały a stawką preferencyjną określoną 

w § 1 ust. 5 uchwały, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013 r.). Podmioty ubiegające się 

o pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 

jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,  

albo oświadczenia o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca  2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53 poz. 311  

ze zm.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/446/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 

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

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Grabowiecki 
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