
 

 

UCHWAŁA NR II/8/2018 

RADY GMINY SUSZEC 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych1) (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)  

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suszec jak 

w załącznikach od 1 do 3 do niniejszej uchwały będących jej integralną częścią. 

§ 2. Traci moc uchwala Nr XL/329/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

 

Szymon Sekta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2018 r.

Poz. 7862



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2018 

Rady Gminy Suszec 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Tabela stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu: 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

(art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1), zwanej dalej ustawą) 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12 

Stawka podatku w złotych 
460 944 1112 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna 
(osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

2 osie 
12 13 1160 1406 
13 14 1160 1412 
14 15 1204 1518 
15  1454 1584 

 3 osie 

12 17 1454 1512 

17 19 1512 1584 
19 21 1584 1636 

21 23 1636 1712 
23 25 1764 1950 
25  1764 1992 

 4 osie i więcej 

12 25 1344 1514 
25 27 1746 2022 

27 29 1868 2068 
29 31 2068 3026 
31  2068 3026 

3. Autobusy (art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

Mniejszej niż 22 miejsca Równej lub większej niż 
22 miejsca a mniejszej niż 

30 miejsc 

Równej lub większej niż 
30 miejsc 

Stawka podatku w złotych 
800 800 1960 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/2018 

Rady Gminy Suszec 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Tabela stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu: 

1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1), zwanej dalej ustawą) 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach 
od 3,5 tony do 7 ton Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotych 
1018 1140 

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna 
(osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

2 osie 
12 18 726 1092 
18 25 1092 1288 
25 31 1512 2036 
31  1950 2340 

 3 osie i więcej 

12 40 2180 2218 
40  2422 3026 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/2018 

Rady Gminy Suszec 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Tabela stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu: 

1. Przyczepy i 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 (art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) zwanej dalej 

ustawą) 

Stawka podatku (w złotych) 1002 

2. Przyczepy i 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 (art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów 
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 
1 oś 

12 18 290 420 
18 25 406 480 
25 36 530 680 
36  800 836 

 2 osie 

12 28 464 544 
28 33 746 1038 
33 37 1036 1576 
37  1406 2072 

 3 osie i więcej 

12 36 1148 1220 
36 37 1236 1624 
37  1702 2158 
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