
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/208/2016 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości 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 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych, jak w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. 

poz. 2379). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 2266



Lp.

1.

a) powyżej 3,5 do         5,5 włącznie 756,00 780,00

b) powyżej 5,5 do        9,0 włącznie 1 176,00 1 212,00

c) powyżej 9,0 do mniej niż 12,00 1 344,00 1 452,00

2.

a) od 12,0 do mniej niż 15,0 2 i więcej 1 980,00 2 028,00

b) od 15,0 do mniej niż 18,0 2 i więcej 2 076,00 2 616,00

c) od 18,0 do mniej niż 29,0 2 i więcej 2 784,00 2 808,00

d) od 29,0 i więcej do 3 włącznie 2 808,00 2 808,00

e) od 29,0 i więcej 4 i więcej 2 808,00 2 808,00

3.

od 3,5 do mniej niż 12,00 1 512,00 1 620,00

4.

a) od 12,0 do mniej niż 31,0 2 i więcej 2 196,00

b) od 31,0 do 36,0 włącznie 2 2 196,00

c) od 31,0 do 36,0 włącznie 3 i więcej 2 196,00

d) powyżej 36,0 do mniej niż 40,0 2 i więcej 2 232,00 2 616,00

e) od 40,0 i więcej 2 2 640,00 2 712,00

f) od 40,0 i więcej  3 i więcej 2 712,00 2 808,00

5.

od 7,00 do mniej niż 12,0 540,00

6.

a) od 12,0 i więcej 1 708,00 804,00

b) od 12,0 do mniej niż 28,0 708,00 732,00

c) od 28,0 do mniej niż 33,0 852,00 1 104,00

d) od 33,0 do mniej niż 38,0 1 116,00 1 620,00

e) od 38,0 i więcej 1 464,00 2 064,00

f) od 12,0 do mniej niż 38,0 936,00 1 236,00

g) od 38,0 i więcej 1 320,00 1 872,00

a) 22 miejsca 1 044,00 1 104,00

b) 22 miejsc i więcej 1 872,00 1 920,00

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2016 r.

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

stawka podatku dla pojazdów

posiadających certyfikat EURO

lub katalizator                  

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne

z zawieszeniem innym niż 

pneumatyczne 

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne

z zawieszeniem innym niż 

pneumatyczne   

stawka podatku dla pojazdów                           

nie posiadających certyfikatu EURO                      

lub katalizatora 

do mniej niż

od

z liczbą osi jezdnych

2

3 i więcej

o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym od 12  ton, w tym:

od przyczep i  naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie                                                                               

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

stawka podatku dla pojazdów

posiadających certyfikat EURO

lub katalizator

stawka podatku

stawka podatku dla pojazdów posiadających 

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

stawka podatku dla pojazdów                      

nie posiadających certyfikatu EURO                  

lub katalizatora 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów  od 12 ton, w tym:

o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym w przedziale od 7 ton do mniej niż 12 ton , w tym:

stawka podatku dla pojazdów posiadających 

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2 160,00

o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton, w tym:

stawka podatku dla pojazdów

posiadających certyfikat EURO

lub katalizator                                                

od przyczep i naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

od samochodów ciężarowych 
stawka podatku dla pojazdów posiadających 

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne
z liczbą osi jezdnych

7.

z liczbą osi jezdnych

od autobusów, w tym: 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż

12 ton, w tym:

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 ton, w tym:

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne

z zawieszeniem innym niż 

pneumatyczne 

stawka podatku dla pojazdów                     

nie posiadających certyfikatu EURO              

lub katalizatora 

określenie rodzaju pojazdu

od samochodów ciężarowych 

 Stawka podatku  w zł  w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2266


		2016-11-04T13:14:15+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




