
UCHWAŁA NR 329(XLIV)2013
RADY GMINY PORAJ

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie określenia   wysokości   stawek   podatku  od  środków 
transportowych na 2014 rok

§ 1. . Stawki podatku od środków transportowych od jednego pojazdu wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 616,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -         1010,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1210,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 
stawki podatku określone są w Załączniku Nr 1 do Uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1500,00 zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określone są w Załączniku Nr 2 do Uchwały; 

5) 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 - 1040,00 zł; 

6) 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, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do Uchwały; 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1140,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1556,00 zł. 

§ 2. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2013 r.

Poz. 7390



§ 4. . Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 7390



 

 

 

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014 r.: 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku dla 

samochodów                           

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne (w zł) 

Stawka podatku dla 

samochodów z innym 

systemem zawieszenia osi 

jezdnych (w zł) 

Nie mniej niż  mniej niż   

    

 

      Dwie osie 

 

12 13 192,00 222,00 

13 14 506,00 556,00 

14 15 706,00 738,00 

15                 1200,00                 1364,00 

 

 

Trzy osie 

 

12 17  404,00                  456,00 

17 19  656,00 706,00 

19 21  808,00 858,00 

21         23  910,00                 1140,00 

23         25                 1140,00                 1676,00 

25                  1200,00                 1706,00 

 

Cztery osie i więcej  

 

        12 25                    808,00                  838,00 

25 27                  1010,00                1210,00 

27 29                  1344,00                1878,00 

29 31                  1888,00                2728,00 

31                   1898,00                2728,00 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329(XLIV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 listopada 2013 r.
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Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014 r.: 

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  
             

    

             

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

Ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Osie jezdne 

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku dla 

ciągników                   

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem 

uznanym za 

równoważne (w zł) 

Stawka podatku dla 

ciągników z innymi 

systemami 

zawieszenia osi 

jezdnych (w zł) 

 

Dwie osie 

 

12 18 1384,00 1546,00 

18 25 1494,00 1596,00 

25 31 1606,00 1696,00 

31  1818,00 2120,00 

 

Trzy osie i więcej   

 

12 40 1868,00 1918,00 

40  2020,00 2728,00 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329(XLIV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 listopada 2013 r.
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Stawki od podatku na 2014r. od przyczep lub naczep, które łącznie  z pojazdem 

silikonowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego  

 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa 

/przyczepa/ + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

 

Stawki pojazdu dla 

przyczep i naczep                  

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne (w zł) 

Stawki podatku dla 

przyczep i naczep z innymi 

systemami zawieszenia osi 

jezdnych (w zł) 

nie mniej niż  mniej niż 

 

 

Jedna oś 

 

12 18 122,00 172,00 

18 25 272,00 384,00 

25  586,00 646,00 

 

Dwie osie 

 

12 28 696,00 748,00 

28 33 848,00 908,00 

33 38 970,00                 1384,00 

38                 1384,00                 1808,00 

 

  

Trzy osie i więcej 

 

12 38 1080,00 1282,00 

38  1282,00 1384,00 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 329(XLIV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 22 listopada 2013 r.
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