
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.337.2016 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w gminie 

Wojkowice w 2017 r. oraz zwolnień z tego podatku 

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

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716  

z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje 

                                                                                                                                                                       

§ 1. 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy 

Wojkowice od 1 stycznia 2017 roku w następującej wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 804,00 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 340,00 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton   - 1 550,00 zł; 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, liczbie osi i rodzaju zawieszenia: 

a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 15 ton    –  1 580,00 zł; 

- od 15 ton      –  1 660,00 zł; 

b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do mniej niż 15 ton    –  1 640,00 zł; 

- od 15 ton      –  1 740,00 zł; 

c) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 23 ton    –  1 980,00 zł; 

- od 23 ton      –  2 160,00 zł; 

d) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 
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- od 12 ton do mniej niż 23 ton    –  2 120,00 zł; 

- od 23 ton      –  2 320,00 zł; 

e) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 29 ton    –  2 540,00 zł; 

- od 29 ton      –  2 740,00 zł; 

f) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do mniej niż 29 ton    –  2 752,00 zł; 

- od 29 ton      –  3 056,00 zł; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 362,00 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 zależności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

a) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do 36 ton     –  1 840,00 zł; 

- powyżej 36 ton     –  1 960,00 zł; 

b) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do 36 ton     –  1 960,00 zł; 

- powyżej 36 ton     –  2 200,00 zł; 

c) pojazd posiadający trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 40 ton    –  2 200,00 zł. 

- od 40 ton      –  2 396,00 zł; 

d) pojazd posiadający trzy osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do mniej niż 40 ton    –  2 374,00 zł; 

- od 40 ton      –  3 050,00 zł; 

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)     –  1 210,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 

oraz rodzaju zawieszenia: 

a) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 25 ton    –  970,00 zł; 

- od 25 ton      –  1 680,00 zł; 

b) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

- od 12 ton do mniej niż 25 ton    –  1 270,00 zł; 

- od 25 ton      –  1 760,00 zł.; 

c) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 
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- od 12 ton do mniej niż 33 ton    –  1 450,00 zł; 

- od 33 ton do mniej niż 38 ton    –  1 634,00 zł; 

- od 38 ton      –  1 880,00 zł; 

d) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do mniej niż 33 ton    –  1 460,00 zł; 

- od 33 ton do mniej niż 38 ton    –  1 634,00 zł; 

- od 38 ton      –  2 374,00 zł; 

e) pojazdy trzyosiowe i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne: 

- od 12 ton do mniej niż 38 ton    –  1 720,00 zł; 

- od 38 ton      –  2 100,00 zł; 

f) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

- od 12 ton do mniej niż 38 ton    –  1 810,00 zł; 

- od 38 ton      –  2 268,00 zł; 

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy): 

a) do 15 miejsc włącznie     –  860,00 zł; 

b) od 16 do 29 miejsc włącznie    –  1 460,00 zł; 

c) od 30 miejsc      –  2 320,00 zł. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy przeznaczone i używane do działań 

związanych z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami). 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice  

nr XII.178.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2016 r. oraz zwolnień z tego podatku. 

§ 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta w Wojkowicach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r., lecz nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Mateusz Mania 
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