
UCHWAŁA NR XXI.144.2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 
2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1785).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Kasza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 5859



Załącznik 

do uchwały nr. XXI.144.2017

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 października 2017 r.

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i 

poniżej 12 ton za wyjątkiem autobusów

Stawka podatku :

dla pojazdów wyprodukowanych:

Kategoria pojazdów od od 01.01.2003 do

kol. 01.01.2013 do 31.12.2012 31.12.2002
w. 1 2 3 4

1.
Samochody ciężarowe o 

dopuszczalnej masie całkowitej:

1.1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 655 zł 727 zł 769 zł

1.2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 892 zł            991 zł            1 049 zł      

1.3. powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 1 132 zł         1 257 zł         1 333 zł      

2.

Ciągniki siodłowe i balastowe  o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 

2.1. od 3,5 tony do mniej niż 12 ton 824 zł            916 zł            970 zł         

3.

Przyczepy i naczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

łącznie z pojazdem silnikowym:

3.1. od 7 ton do mniej niż12 ton 211 zł            234 zł            247 zł         

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton za wyjątkiem autobusów

Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 

wyposażonych w (oś) osie 

jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne

dla pojazdów wyposażonych 

w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

4.
Samochody ciężarowe o 2 osiach i 

dopuszczalnej masie całkowitej:

4.1. od 12 ton do mniej niż 14 ton
4.2. od 14 ton 

5.
Samochody ciężarowe o 3 osiach i 

dopuszczalnej masie całkowitej:

5.1. od 12 ton do mniej niż 19 ton

5.2. od 19 ton do mniej niż 23 tony

5.3. od 23 ton 

6.
Samochody ciężarowe o 4 i więcej 

osiach i dopuszcz. masie całkowitej:

6.1. od 12 ton do mniej niż 29 ton

6.2. od 29 ton

2 507 zł                           

2 262 zł                           

2 701 zł                           

1 701 zł                               

2 223 zł                               

2 562 zł                               

2 353 zł                               

3 044 zł                               

1 517 zł                           
1 772 zł                           

1 553 zł                               
1 810 zł                               

1 634 zł                           

2 136 zł                           
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Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 

wyposażonych w (oś) osie 

jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne

dla pojazdów wyposażonych 

w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

7.

Ciągniki siodłowe i balastowe o 2 

osiach i dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów : 

7.1. od 12 ton do mniej niż 25 ton

7.2. od 25 ton do mniej niż 31 ton

7.3. od 31 ton 

8.
Ciągniki siodłowe i balastowe o 3 lub 

więcej osiach i dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów : 

8.1. od 12 ton do mniej niż 40 ton

8.2. od 40 ton

9.

Przyczepy i naczepy o 1 osi i 

dopuszczalnej masie całkowitej 

łącznie z pojazdem silnikowym:

9.1. od 12 ton do mniej niż 18 ton

9.2. od 18 ton do mniej niż 25 ton

9.3. od 25 ton 

10.

Przyczepy i naczepy o 2 osiach i 

dopuszczalnej masie całkowitej 

łącznie z pojazdem silnikowym:

10.1. od 12 ton do mniej niż 28 ton

10.2. od 28 ton do mniej niż 33 tony

10.3. od 33 ton do mniej niż 38 ton

10.4. od 38 ton 

11.

Przyczepy i naczepy o 3 lub wiecej 

osiach i dopuszczalnej masie 

całkowitej łącznie z pojazdem 

silnikowym:

11.1. od 12 ton do mniej niż 38 ton

11.2. od 38 ton 

Autobusy

Stawka podatku :

dla pojazdów wyprodukowanych:

Kategoria pojazdów
od 

od 01.01.2003 do

kol.
 01.01.2013

do 31.12.2012 31.12.2002

w. 1 2 3 4

12.
Autobusy o ilości miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy:

12.1. do 15 miejsc 423 zł            470 zł            497 zł         

12.2. od 16 do mniej niż 30 miejsc  767 zł            853 zł            904 zł         

12.3. od 30 miejsc 1 748 zł         1 942 zł         2 058 zł      

1 405 zł                           

1 849 zł                           

1 005 zł                           

1 394 zł                           

590 zł                                  

1 054 zł                               

1 603 zł                               

2 111 zł                               

1 170 zł                               

1 590 zł                               

665 zł                              

365 zł                                  

523 zł                                  

697 zł                                  

567 zł                              

923 zł                              

1 922 zł                           

2 772 zł                           

2 139 zł                               

3 072 zł                               

347 zł                              

500 zł                              

1 256 zł                           

1 570 zł                           

2 109 zł                           

1 309 zł                               

1 637 zł                               

2 374 zł                               
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