
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 2 listopada 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 285,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 483,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 568,00 zł; 

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

określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

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: 

a) ciągniki siodłowe 625,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 739,00 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 w wysokości określonej 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

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 622,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, 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 wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca 598,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 876,00 zł. 
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§ 2. Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2012 roku 

ustala się w wysokości: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 256,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 438,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 514,00 zł; 

2) 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: 

a) ciągniki siodłowe 566,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 676,00 zł; 

3) 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 514,00 zł; 

4) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 539,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 805,00 zł. 

§ 3. Roczne stawki podatku od jednego pojazdu posiadającego sprawny katalizator spalin ustala się 

w wysokości: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 256,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 438,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 514,00 zł; 

2) 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: 

a) ciągniki siodłowe 566,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 676,00 zł; 

3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 539,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 805,00 zł. 

§ 4. Roczne stawki podatku od jednego pojazdu wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy 

ekologicznej EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6 ustala się w wysokości: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 256,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 438,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 514,00 zł; 

2) 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: 

a) ciągniki siodłowe 566,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 676,00 zł; 

3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
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a) mniejszej niż 22 miejsca 539,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 805,00 zł. 

§ 5. Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 2012 roku 

i wyposażonego w sprawny katalizator spalin w wysokości: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 230,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 393,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 459,00 zł; 

2) 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: 

a) ciągniki siodłowe 508,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 612,00 zł; 

3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 483,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 734,00 zł. 

§ 6. Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 2012 roku 

i wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, 

EURO 5, EURO 6 w wysokości: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 230,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 393,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 459,00 zł; 

2) 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: 

a) ciągniki siodłowe 508,00 zł, 

b) ciągniki balastowe 612,00 zł; 

3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 483,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 734,00 zł. 

§ 7. 1. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące realizacji zadań gminy z niżej wymienionego 

zakresu z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 2, 4 i 6: 

᠆ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

᠆ gospodarki mieszkaniowej, 

᠆ dowozu uczniów do szkół, 

᠆ pomocy społecznej, 

᠆ dróg publicznych gminnych, 

᠆ działalności kulturalnej. 

2. Zwolnienie nie obejmuje pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 29 października 2019 roku w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Joanna Bagińska
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/166/2020 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 2 listopada 2020 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/166/2020 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 2 listopada 2020 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/166/2020 

Rady Gminy Rudna 

z dnia 2 listopada 2020 r. 
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