
Uchwała Nr XV/ Ą03 12gg7
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 29 listopada2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gmirrnym (Dz' U. z2001r. Nr 142 poz. I59I. zpóźn. zm) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz' lJ. z 2006 r, w I2I, poz' 844 z późn,
zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

$ 1. Ustala się wysokośó rocznych stawek podatku od środków transportowych w
następuj ących wysokościach :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i
ponizej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 470 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie .79O Zł''
c) powyżej 9 ton i poniżej 12ton - 950 zł'.

2) od samochodow o masie całkowitei poiazdu równei lub wvższei niz 12ton:
Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach) Stawka podatku w złotych

ile mntel nlz mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneum atyc znp lub zaw ie szeni em
uznanym zarównowaŻne

inne systemy
zawieszenia osi

iezdnvch
T2 13 630 9s0
I J 15 710 1060
15 I7 810 12f0
I1 I9 9f0 r370
I9 2 l r0f0 1530
2I 23 TTzO r670
23 25 1220 1 830
25 27 r320 1990
27 29 1420 2140
29 31 1 550 2300
31 1580 2360

3) od ciągników siodłowych i
|ub przyczepą o dopuszczalnej
ton - 1200 zł*
4) od ciągników siodłowych i
|ub ptzyczepą o dopuszczaInej
ton:

balastowych przystosowanych do uzywan ia łącznie Z naczępą
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŻej 12

balastowych przystosowanych do używania ł.ącznie z naczepą
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niŻ 12

Liczba osi i dopuszczalnamasa
całkowita zespołu poj azdów

(w tonach)
Stawka podatku w złotych

rue mnlel nlz mmeJ ruz
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszęnięm

pneumatyc znp lub zawieszeniem
uznanym zarównowaznę

inne systemy
zawieszenia osi

iezdnych



Dwie osie
T2 18 730 920
18 25 1050 1310
25 31 1380 r710
31 1640 1990

Trzy osie
12 40 1270 1720
40 1960 2440

5) od przyczepy, naczepy, która łączl;tie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaIną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem mviązanych wyłącznię z działalnoŚcią
rolnicząprowadzona przezpłatnika podatku rolnego - 3OO zł.

6) odprzyczepy inaczepy,którałącznie zpojazdem silnikowym posiada dopuszczalnąmasę
całkowitą równą |lb vtyŻsząnii 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działa|nościlą

lni wadzota

6)od autobusów:
a) o liczbie miejsc do siedzenia do 15 wŁącznie
b) o liczbie miejsc do siedzenia powyżej 15 a poniżej 30
b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niz30

420 zł.
840 Zł.

1250 zł.

$ 2. Traci moc uchwała Nr IV8/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 grudnia 2006 r'
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
i wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia2OO8 r.

Województwa opolskiego

Przewodnićzący Rady G tny

ś,,

ro rolneso:
Liczba osi i dopuszczalnamasa

całkowita zespołu poj azdów
(w tonach)

Stawka podatku w zŁotych

nlę mruel nlz mn1eJ nŹ
oś jezdna (osie jezdne) zzawieszeniem

pneumatyc znym lub z awieszeni em
uznanym zarównowaine

inne systemy
zawieszenia osi

iezdnvch
Jedna oś

12 18 360 450
18 25 510 640
25 600 7s0

Dwie osie
12 28 480 600
28 a a

J J 750 940
a a
J J 38 850 I2IO
38 1090 1590

Trzy osie i więcej
12 38 650 900
38 900 1200

Dobrzeń 
ffi


