
UCHWAŁA NR 171/XXV/2013
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594 i poz. 645) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, 
poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378); Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotychDopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 
powyżej 5,5 do 9 włącznie 
powyżej 9 i poniżej 12 

648,00 
1.122,00 
1.252,00 

672,00 
1.147,00 
1.277,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie
12 
15 

15 1.319,00 
1.582,00 

1.446,00 
1.710,00

Trzy osie
12 
19 
25 

19 
25 

1.582,00 
1.845,00 
1.979,00 

1.710,00 
2.078,00 
2.109,00

Cztery osie i więcej
12 
25 
31 

25 
31 

1.979,00 
2.241,00 
2.767,00 

2.109,00 
3.125,56 
3.125,56

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

Stawka podatku w złotychDopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe

od 3,5 i poniżej 12 1.516,00 1.710,00
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

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) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie
12 
18 
31 

powyżej 36 

18 
31 

36 włącznie 

1.581,00 
2.241,00 
2.415,84 
2.477,00 

1.710,00 
2.415,84 
2.415,84 
2.478,00

Trzy osie
12 
40 

40 2.241,00 
3.125,56 

3.125,56 
3.125,56

5) od przyczepy lub 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 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Od 7 i poniżej 12 1.320,00
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 

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) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

Jedna oś
12 
25 

powyżej 36 

25 
36 włącznie 

659,00 
857,00 
875,00 

789,00 
922,00 
944,00

Dwie osie
12 

powyżej 36 
38 

36 włącznie 
38 

1.622,00 
1.845,00 
1.884,00 

1.710,00 
2.228,00 
2.283,00

Trzy osie
12 
38 

38 1.743,00 
1.788,00 

1.845,00 
1.893,00
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7) od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, 

Stawka podatku w złotychIlość miejsc do siedzenia 
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada 

katalizator 
Pozostałe

Do 15 miejsc 605,00 736,00
Powyżej 15 do 29 miejsc 1.186,00 1.318,00
Równej lub wyższej niż 
30 miejsc 

1.712,00 1.845,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 125/XVII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów

Irena Czubaj-Zając
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