
UCHWAŁA Nr XIII/68/07 
RADY GMINY D ĄBROWA 
z dnia 22 listopada 2007 r. 

 
 

w sprawie podatku od środków transportowych 
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym              
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,         
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055   i Nr 116, poz. 1203 oraz 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,      
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) ) oraz art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,       
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ) - Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, o następuje : 
 

§ 1 
 

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:  
 
 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  

          
Dopuszczalna masa całkowita 

( w tonach ) 
Stawka podatku (w złotych) 

powyŜej 3,5  do 5,5 włącznie   560 
      powyŜej 5,5  do 9 włącznie   816 
      powyŜej 9  i poniŜej 12                                                 1.070 

 
 
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita  (w tonach) 

 

Stawka podatku (w złotych) 

 
nie mniej niŜ 

 
mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnej 

1 2 3 4 
 

dwie osie 
12 14 1.224 1.274 
14  1.326 1.376 

trzy osie 
12 23 1.326 1.428 
23 25 1.376 1.632 
25  1.428 1.734 

cztery osie i więcej 
12 25 1.326 1.428 
25 29 1.428 1.734 
29  1.734 2.250 

   
 
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą          
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
 
- od 3,5 tony i poniŜej 12 ton      -  1.122,-  zł 
 

 



 
 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą          
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton  
 

 

Stawka podatku (w złotych) 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa  (w tonach ) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 

dwie osie 
od 12 ton do 31 ton włącznie 1.478 1.580 

powyŜej 31 ton do 36 ton włącznie 1.580 1.692 
powyŜej 36 ton 1.682 1.784 

                                                                             trzy osie                                            

od 12 ton do 36 ton włącznie 1.682 1.836 
powyŜej 36 ton 1.784 2.300 

                                   
                                                                                                           
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 

- od 7 ton do 9 ton włącznie              -  1.070 zł, 
- powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton       -  1.122 zł. 
 
 
6) od przyczep lub 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 podatnika podatku rolnego 
 

 

Stawka podatku (w złotych) 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa+ pojazd 

silnikowy  (w tonach) 
 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 

jedna oś 
od 12 ton do 36 ton włącznie 1.172 1.224 

powyŜej 36 ton 1.224 1.274 
dwie osie 

od 12 ton do 28 ton włącznie 1.224 1.274 
powyŜej 28 ton do 36 ton włącznie 1.274 1.376 

powyŜej 36 ton 1.376 1.734 
trzy osie 

od 12 ton do 36 ton włącznie 1.326 1.376 
powyŜej 36 ton 1.376 1.478 

 
 
 
7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

- mniej niŜ 30 miejsc                                      -   1.020 zł, 
- równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc                -   1.326 zł. 

 
 



 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 

§ 3 
 
Traci moc Uchwała Nr XXX/204/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie  podatku 
od środków transportowych. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 82, poz. 2720 ). 

 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2008r. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/  prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek 

 


