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UCHWAŁA NR PR.0007.261.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: 

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Ruda 
Śląska w wysokości: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

1)powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 779,68zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.300,71zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.560,84zł 

2)równej lub wyższej niż 12 ton 2.978,53zł 

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1)od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.820,96zł 

2)równej lub wyższej niż 12 ton: 

a) do 36 ton włącznie 2.302,20zł 

b) powyżej 36 ton 2.978,53zł 

3. Od przyczepy lub naczepy, 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 1.560,84zł 

4. Od przyczepy lub naczepy, 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: 

1)do 36 ton włącznie 1.820,96zł 

2)powyżej 36 ton 2.302,20zł 

5. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem dla kierowcy: 

1)mniejszej niż 30 miejsc 1.820,96zł 

2)równiej lub wyższej niż 30 miejsc 2.302,20zł 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 1189/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Ruda Śląska 

Jarosław Wieszołek


