
Uchwała Nr 149/XXIV/09 
Rady Gminy w Przyrowie 

z dnia  04 listopada 2009 roku 
 
                           W sprawie : ustalenia podatku od środków transportowych. 
 
          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8 art. 40 ust. 1 art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm. W 2002r Dz. U Nr 23 poz. 220, Dz.  U. Nr 
62 poz. 558 Dz. U. Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 , z2004  Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,w 2005 Nr 172 poz. 1441)  art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718 z 2001 . , Dz. U. Nr 
46 poz. 499 z 2002r. Dz. U. Nr 74 poz. 676 z 2002r. Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2003r. Nr 65 poz.595, z 2004 r. 
Nr 96 poz. 959 w 2005 roku Nr 64 poz. 565)  art.9, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych  /Dz. U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku ze zmianą  Dz. U. Nr 200 poz. 1683/,w 2003r 
Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, w 2004r. Nr 92 poz. 880, poz. 884, Nr 
96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 w 2005 r. Nr 150 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 
poz.1419/ ,oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 października 2009 roku w sprawie wysokości  
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P.  nr 52z 2009 r poz. 742) ) 
 
                                  Rada Gminy w Przyrowie  u c h w a l a , co następuje : 
 
                                                                           § 1  
 Ustala się stawki podatku od  środków transportowych  w wysokości : 
 
 
 
      Rodzaj środka transportowego 

Stawka podatku w złotych 
Od pojazdów posiadających 
katalizator ,instalację gazową 
lub dostosowanych do innego 
paliwa ekologicznego 

 
 
    Od 
pozostałych 

                                        1                            2                  3 
         
        1.    od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej  

 masie całkowitej: 
                
        a)        powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
         -      samochody  wyprodukowane po roku 1997                             396,-                                     458,- 
         -      samochody  wyprodukowane przed rokiem 1997                    528,-                                     578,- 
 

b)   powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
 -     samochody wyprodukowane po roku 1997                               580,-                                     640,- 
 -     samochody wyprodukowane przed rokiem 1997                      610,-                                     660,- 
 
c)     powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 
 -     samochody wyprodukowane po roku 1997                               680,-                                     730,- 
-     samochody wyprodukowane przed rokiem 1997                       780,-                                     830,- 

          
        2.     od ciągnika siodłowego i balastowego 

        przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą 
        lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
        zespołu pojazdów: 
 
        od 3,5 tony i poniŜej 12 ton  
-       samochody wyprodukowane po roku  1997                               560,-                                   790,- 
-       samochody wyprodukowane przed rokiem 1992                       840,-                                 1.100,- 
 

        
 
 
 



 
        3.     od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem  

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  
podatku rolnego: 

 
         -       przyczepy i naczepy wyprod. po roku 1997                              310,-                                   340,- 
         -       przyczepy i naczepy wyprodukowane  przed 
                 rokiem 1997                                                                                330,-                                   350,- 
 
         4.     od autobusów : 
         
          a)      o liczbie miejsc siedzących  poniŜej 30 : 
          -      wyprodukowane po roku 1997                                                   460,-                                  560,- 
          -      wyprodukowane przed rokiem 1997                                          620,-                                  760,- 
     
          b)    o liczbie miejsc siedzących równej  
                  lub wyŜszej niŜ 30 : 
           -      wyprodukowane po roku 1997                                                  560,-                                  680,- 
           -      wyprodukowane przed rokiem 1997                                       1.030,-                               1.270,- 
 
 
 
         5.     od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej  

masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
                                        

a) dwie osie : 
          -      od 12 ton do poniŜej 13 ton                                                         890,-                                     990,- 
          -      od 13 ton do poniŜej 14 ton                                                         950,-                                   1.050,- 
          -      od 14 ton do poniŜej 15 ton                                                        1000,-                                  1.100,- 
          -      od 15 ton  wzwyŜ                                                                       1.050,-                                  1.320,- 
 
          b)    trzy osie : 
          -      od 12 ton do poniŜej 17 ton                                                         560,-                                     670,- 
          -      od 17 ton do poniŜej 19 ton                                                         670,-                                     770,- 
          -      od 19 ton do poniŜej 21 ton                                                         840,-                                     990,- 
          -      od 21 ton do poniŜej 23 ton                                                         990,-                                  1.343,-  
          -      od 23 ton do poniŜej 25 ton                                                      1.120,-                                  1.680,- 
          -      od 25 ton wzwyŜ                                                                      1.160,-                                  1.680,- 
 
          c)     cztery osie i więcej : 
          -      od 12 ton do poniŜej 25 ton                                                         730,-                                     770,- 
          -      od 25 ton do poniŜej 27 ton                                                      1.280,-                                  1.340,- 
          -      od 27 ton do poniŜej 29 ton                                                      1.570,-                                  1.760,- 
          -      od 29 ton do poniŜej 31 ton                                                      1.760,-                                  2.580,- 
          -      od 31 ton  wzwyŜ                                                                      1.760,-                                  2.580,-                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Rodzaj pojazdu 

oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

inne  
zawieszenia osi 
jezdnych 

                                       1                         2                               3 



6.   od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do uŜywania łącznie  
z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie  
całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyŜszej niŜ 12 ton : 

       a)    dwie osie 
        -     od 12 ton do poniŜej 18 ton                                                         1.670,-                                  1.730,- 
        -     od 18 ton do poniŜej 25 ton                                                         1.780,-                                  1.820,- 
        -     od 25 ton do poniŜej 31 ton                                                         1.820,-                                  1.920,- 
        -     od 31 ton wzwyŜ                                                                          1.880,-                                  2.040 

 
 b)     trzy osie : 
    -     od 12 ton do poniŜej 40 ton                                                     1.850,-                                  1.850,- 
    -     od 40 ton wzwyŜ   
                                                                                                            2.230,-                                  2.630,- 
  c)     cztery osie i więcej 
   -      od 12 ton do poniŜej 40 ton                                                      2000,-                                   2000,- 
   -      od 40 ton wzwyŜ                                                                      2.600,-                                  2.600,- 
 
  7.     od przyczep i naczep, które łącznie 
          z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  
          masę całkowitą   równą lub wyŜszą niŜ 12 ton 
          z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
          rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego : 
        
  a)     jedna oś : 
   -     od 12 ton do poniŜej 18 ton                                                              460,-                                   510,- 
   -     od 18 ton do poniŜej 25 ton                                                              560,-                                   590,- 
   -     od 25 ton  wzwyŜ                                                                              610,-                                   710,- 
 
  b)     dwie osie : 
    -     od 12 ton do poniŜej 28 ton                                                             460,-                                   510,-  
    -     od 28 ton do poniŜej 33 ton                                                             810,-                                   920,- 
    -     od 33 ton do poniŜej 38 ton                                                          1.210,-                                1.310,- 
    -     od 38 ton wzwyŜ                                                                           1.450,-                               1.820,- 

 
a)   trzy osie i więcej 

    -     od 12 ton do poniŜej 38 ton                                                              730,-                                 1000,- 
    -     od 38 ton wzwyŜ                                                                             1.050,-                               1.360,-      
 
                                                                               §  2 
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
                                                                               §  3 
    Uchyla się uchwałę  Nr 98/XVI/2008 z dnia 30 października  2008roku.  
 
                                                                               §  4 
   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w  
   Urzędzie Gminy w Przyrowie. 
 
                                                                                §  5 
    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  01stycznia 2010 roku . 
 

 
 
                 Rodzaj pojazdu 

oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

inne  
zawieszenia osi 
jezdnych 

                                       1                         2                               3 


