
Uchwała Nr XXV/ Ą65 12g,*
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 159t;2200f r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr
II3,poz.984, Nr I53, poz.1271, Nr 2I4,poz. 1806;2f003 r.  Nr 80, po2.717, Nr 162, poz.
1568;22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203,22005 r. Nr 172, poz. I44I;22006 r.
Nr 17, poz.I28, Nr 181, poz. 1337;22007 r.  Nr 48, po2.327, Nr 138, po2.974, Nr 173, poz.
1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy zdniaIf styczniaI99I r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 22006 r. Nr 121, po2.844, Nr 220, poz. 160I,Nr 225,po2. T635, Nr 245, poz.I775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,22008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) 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 dopuszcza|nej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i
ponizej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 490 zŁ,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 820 zł',
c) powyżej 9 ton i ponizej 12ton - 990 zł.

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uzywania łącznie Z naczepą
|ub przyczepą o dopuszcza|nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej |2
ton - 1250 zł',

2) od samochodow,o ne masie całkowitei poiazdu równei lub wvzszei niz |2 ton:
Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach) Stawka podatku w złotych

nle mnleJ ruz mniej niz
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatyc znym lub zawieszeniem
uznanYm zarównowainę

mne systemy
zawieszenia osi

iezdnvch
12 13 650 990
13 15 740 I  100
15 t7 840 r270
17 I9 960 r420
t9 2I 1060 I 590
21 ZJ 1 160 r730
z) 25 1270 1900
25 f7 r370 2070
27 29 1480 f220
29 3 l 1610 2390
31 r640 2450



Liczba osi i dopuszczalnamasa
całkowita zespołu pojazdów

(w tonach)
Stawka podatku w złotych

nie mniej niz mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatyc znym lub zawięszeniem
uznanvm za r óv,rnow aŻnę

inne systemy
zawięszenia osi

iezdnych
Dwie osie

T2 18 760 960
18 25 1090 1 360
f5 31 1,430 1780
31 1700 2070

Trzy osie
12 40 r320 1790
40 2040 2540

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania Łącznie Z rlaczepą
|ub przyczepą o dopuszcza|nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej nlŻ 12
ton:

5) od przyczępy, naczepy, która Łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolnicząprowadzona ptzez płatnika podatku rolnego - 3I0 zł,

6) odprzyczepy inaczępy,kt&ałącznie zpojazdem silnikowym posiada dopuszczalnąmasę
całkowitą równą lub wyższą niż, 12 ton z vtyjątkiem związanych wyłącznie z działaInością

7) od autobusów:
a) o liczbie miejsc do siedzenia do 15 włącznie 440 zŁ.
b) o liczbie miejsc do siędzenia powyżej 15 a poniżej 30 870 zł.
c) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niŻ30 1300 zł.

rolnic nika
Liczba osi i dopuszczalnamasa

całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

ile mnlęJ n1Z mrueJ n1z
oś jezdna (osie jezdne) z zavńeszeniem

pneumatyc znym lub zawie szeniem
uznanym zarównowuŻne

inne systemy
zawieszęnia osi

iezdnych
Jędna oś

12 18 370 470
t8 25 530 670
25 620 780

Dwie osie
Tf 28 500 620
28 a a

J J 780 980
a a
J J 38 880 1260
38 1 130 1650

Trzy osie i więcei
12 38 680 940
38 940 t250



$ 2. Traci moc uchwała Nr XV/103l2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada
2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

$ 3. Wykonanię uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego
i wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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