
 

 

UCHWAŁA NR III/26/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/11/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2018 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 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr II/11/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych: 

1) w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

" 

Liczba osi Stawka podatku (w złotych) 

Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub zawieszenie 

uznane za równoważne 

Inny system zawieszenia 

osi jezdnych 

dwie osie 541,00 zł 1224,18 zł 

trzy osie 992,00 zł 1541,49 zł 

cztery osie i więcej 1617,14 zł 2399,00 zł 

"; 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

 

" 

Liczba 

osi 

 Stawka podatku (w złotych) 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepy 

(w tonach) 

Zawieszenie osi 

jezdnych pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane 

za równoważne 

Inny system zawieszenia 

osi jezdnych 

dwie 

osie 

od 12 t do 31 t włącznie 548,00 zł 899,00 zł 

powyżej 31 t 1381,13 zł 1895,00 zł 

trzy  od 12 t do 36 t włącznie  1218,53 zł 1685,00 zł 
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osie powyżej 36 t  1685,00 zł 2492,33 zł 

"; 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

" 

Liczba 

osi 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

pojazd silnikowy + naczepa 

pojazd silnikowy + przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

Zawieszenie osi 

jezdnych 

pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane 

za równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

jedna 

oś 

od 12 t do 25 t włącznie 174,00 zł 313,00 zł 

powyżej 25 t 313,00 zł 549,00 zł 

Dwie osie  

i więcej  

od 12 t do 38 t włącznie 831,18 zł 1263,00 zł 

powyżej 38 t 1124,00 zł 1662,33 zł 

". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy: 

J. Dzięcielski 
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