
UCHWAŁA NR XXXIV/326/2013
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 
r. - Dz. U. poz. 594; poz. 645) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz.1475, z 2011r. nr 
95, poz.961 i poz. 962, nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, nr 232, poz. 1378, z 2012r. poz. 587 i 743), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach 
: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton : 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 555 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 930 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1122 zł.

2) od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: 

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
Dwie osie

12 13 737 1121
13 14 798 1214
14 15 859 1307
15  919 1400

Trzy osie
12 17 797 1387
17 19 892 1551
19 21 987 1715
21 23 1081 1881
23 25 1175 2045
25  1270 2209

Cztery osie i więcej
12 25 824 1285
25 27 836 1304
27 29 1304 2032
29 31 2072 2400
31  2317 2688
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3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1416 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: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(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
Dwie osie

12 18 861 1087
18 25 1234 1541
25 31 1620 2016
31  1926 2344

Trzy osie i więcej
12 40 1495 2028
40  2311 2876

5) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez płatnika podatku 
rolnego - 351 zł. 

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez płatnika 
podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(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
Jedna oś

12 18 419 531
18 25 601 758
25  703 884

Dwie osie
12 28 567 703
28 33 884 1110
33 38 956 1425
38  1260 1872

Trzy osie i więcej
12 38 771 1065
38  1065 1416

7) od autobusów: 

Id: 0B8EC39E-1042-4E91-9E73-50BB0F42A754. Podpisany Strona 2



a) o liczbie miejsc do siedzenia do 15 włącznie 499 zł. 

b) o liczbie miejsc do siedzenia powyżej 15 a poniżej 30 986 zł. 

c) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 1473 zł.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała XXIII/222/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
8 listopada 2012 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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