
UCHWAŁA NR XXXIV/472/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 
2014, obowiązujących na terenie miasta Racibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), 
art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 
95, poz.613 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 
Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010 r.). 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2014r. zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do 
publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz, 
oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/327/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na rok 
2013 obowiązujących na terenie miasta Racibórz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r.

Poz. 7164



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014r. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar
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                              Załącznik  

                              do Uchwały nr XXXIV/472/2013 

                              Rady Miasta Racibórz 

                              z dnia 27 listopada 2013 r. 

 
 

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK 

PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2014r. 

 

 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
    
1) powyżej 3,5 t. i poniżej 12 t. 
 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
Rodzaj pojazdu powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 
powyżej 5,5 do 9 

włącznie 
powyżej 9 

i mniej niż 12 
Stawka podatku w złotych 

Samochody  spełniające 
normy emisji EURO 

580 800 930 

Samochody nie spełniające 
norm emisji EURO 

700 1140 1380 

 
 2) równej lub wyższej niż 12 t. 
 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach                            
i liczba osi 

Stawka podatku  (w złotych)  

nie mniej niż mniej niż zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

2 osie 
12 15 1 480 zł 1 720 zł 
15  1 720 zł 1 900 zł 

3 osie 
12 19 1 720 zł 2 020 zł 
19 23 1 900 zł 2 150 zł 
23  2 020 zł 2 260 zł 

4 osie i więcej 
12 27 2 020 zł 2 260 zł 
27 29 2 200 zł 2 550 zł 
29  2 260 zł 2 610 zł 

 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą                 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

      

  1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.300 zł 
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 2) równej lub wyższej niż 12 ton 

 
dopuszczalna masa 

całkowita w tonach i liczba osi 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 

podobne 

inny system 
zawieszenia osi 

2 osie 
12 25 1 840 zł 1 890 zł 
25 31 1 890 zł 1 960 zł 
31  1 960 zł 2 050 zł 

3 osie i więcej 
12 40 1 960 zł  2 020 zł 
40  2 240 zł  2 680 zł 

 
3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton                    

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

– 380 zł       

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: 

 
dopuszczalna masa 

całkowita w tonach i liczba osi 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż zawieszenie osi 
pneumatyczne lub 

podobne 

Inny system zawieszania 
osi 

1 oś 
12 18 1 100 zł 1 150 zł 
18 25 1 150 zł 1 270 zł 
25  1 270 zł 1 370zł 

2 osie 
12 28 1 100 zł 1 210 zł 
28 33 1 210 zł 1 430 zł 
33 38 1 430 zł 1 540 zł 
38  1 540 zł 1 800 zł 

3 osie i więcej 
12 38 1 320 zł 1 430 zł 

38  1 430 zł 1 550 zł 

 

5. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

    1) mniej niż 30 miejsc – 1.060 zł 

    2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.920 zł 
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