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UCHWAŁA NR XLVI/253/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmian.) i 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 z póżn. zm) w związkuz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 
października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (MP z dnia 
25 października 2010 r. Nr 75, poz. 950) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 55, poz. 755.) 
Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony 690,00 zł. 

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton 1130,00 zł. 

3) powyżej 9 ton 1340,00 zł. 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż mniej niż -oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 13 1430 1540
13 14 1488 1580
14 15 1508 1614
15 - 1510 1646

Trzy osie
12 17 1534 1662
17 19 1556 1692
19 21 1578 1726
21 23 1598 1758
23 25 1620 1788
25 1640 1820

Cztery osie i więcej
12 25 1840 1958
25 27 1862 2104
27 29 1892 2264
29 31 1948 2544
31 2000 2544

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1545,00 zł. 

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: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (tony) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż
oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie
12 ... 1492 2014

Trzy osie i więcej
12 ... 1854 2172

5. od przyczep i naczep, 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: 1344,00 zł 

6. od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd 

silnikowy + naczepa, (przyczepa) (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznany za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia

1 2 3 4
Jedna oś

12 ... 1250 1472
Dwie osie

12 38 1314 1556
38 ... 1338 1776

Trzy osie i więcej
12 38 1358 1572
38 ... 1378 1788

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniejszej niż 30 miejsc 1546,00 zł. 

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1920,00 zł. 

8. od środków transportowych posiadających sprawny katalizator spalin 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 660,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1080,00 zł 

c) powyżej 9 ton 1280,00 zł 

2) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc 1470,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1845,00 zł 

9. Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego a II raty do dnia 15 września. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/189/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych na 2010 rok. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Jan Chmura


