
UCHWAŁA NR X/56/2019
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. 
(M.P. z 2018 r., poz. 1018), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr VIII/50/2019 z dnia 24 października 2019 roku.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maria Stępień
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1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:  

  

Rodzaj środka transportowego  

Stawka podatku w złotych od 

pojazdów  

posiadających katalizator,  

instalację gazową lub 

dostosowanych  

do innego paliwa ekologicznego  

Od 

pozostałych  

1  2  3  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

- samochody wyprodukowane po roku 2000 434,-  502,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 

2000 

576,-  632,-  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   

- samochody wyprodukowane po roku 2000 634,-  700,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 

2000 

668,-  722,-  

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   

- samochody wyprodukowane po roku 2000 744,-  798,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 

2000 

854,-  908,-  

 

 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,  

w zależności od liczby osi: 

  

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za  

równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi  

jezdnych  

1  2  3  

a) dwie osie :    

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton  974,-  1.082,-  

- nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton  1.038,-  1.146,-  

- nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton  1.092,-  1.202,-  

- nie mniej niż 15 ton  1.146,-  1.442,-  

b) trzy osie:    

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton  612,-  732,-  

- nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton  732,-  842,-  

- nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton  918,-  1.082,-  

- nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton  1.082,-  1.454,-  

- nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton  1.224,-  1.836,-  

- nie mniej niż 25 ton 1.268-  1.836,-  

c) cztery osie i więcej   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton  798,-  842,-  

- nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton  1.400,-  1.464,-  

- nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton  1.716,-  1.924,-  

- nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton  1.924,-  2.820,-  

- nie mniej niż 31 ton 

1.924,-  

2.820,-  

 

 

Załącznik do uchwały Nr X/56/2019

Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 listopada 2019 r.
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3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

  

Rodzaj środka transportowego  

Stawka podatku w złotych  

Od pojazdów posiadających 

katalizator,  

instalację gazową lub 

dostosowanych  

do innego paliwa ekologicznego  

Od  

pozostałych  

1  2  3  

od 3,5 tony i poniżej 12 ton   

- samochody wyprodukowane po roku 2000  612,-  866,-  

- samochody wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 

2000 

918,-  1.202,-  

 

 

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,  

w zależności od liczby osi::  

  

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za  

równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi  

jezdnych  

1  2  3  

a) dwie osie:   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  1.826,-  1.892,-  

- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  1.946,-  1.990,-  

- nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton  1.990,-  2.100,-  

- nie mniej niż 31 ton  2.054,-  2.228,-  

b) trzy osie i więcej:   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton  2.186,-  2.186,-  

- nie mniej niż 40 ton  2.842,-  2.874,-  

 

 

 

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego:  

  

Rodzaj środka transportowego  

Stawka podatku w złotych  

Od pojazdów posiadających 

katalizator,  

instalację gazową lub 

dostosowanych  

do innego paliwa ekologicznego  

Od  

pozostałych  

1  2  3  

- przyczepy i naczepy wyprodukowane po roku 2000 340,-  372,-  

- przyczepy i naczepy wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z 

rokiem 2000 360,-  

384,-  
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6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi: 

  

Rodzaj pojazdu  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za  

równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi  

jezdnych  

1  2  3  

a) jedna oś:   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  504,-  558,-  

- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  612,-  646,-  

- nie mniej niż 25 ton  668,-  776,-  

b) dwie osie:   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton  504,-  558,-  

- nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton  886,-  1.006,-  

- nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton  1.322,-  1.458,-  

- nie mniej niż 38 ton 1.586,-  1.990,-  

c) trzy osie i więcej   

- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton  798,-  1.092,-  

- nie mniej niż 38 ton  1.146,-  1.488,-  

 

7) Od autobusów:  

  

Rodzaj środka transportowego  

Stawka podatku w złotych  

Od pojazdów posiadających  

katalizator, instalację gazową  

lub dostosowanych  

do innego paliwa ekologicznego  

Od  

pozostałych  

1  2  3  

W zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy   

a) mniejszej niż 22 miejsca  

- wyprodukowane po roku 2000  504,-  612,-  

- wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 2000 678,-  832,-  

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca   

- wyprodukowane po roku 2000 612,-  744,-  

- wyprodukowane przed rokiem 2000, włącznie z rokiem 2000 

1.126,-  

1.388,-  
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