
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 13 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zmianami) uchwala, co następuje:  

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:  

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 

 684,00 zł  

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 

 924,00 zł  

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 

 1091,00 zł  

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

  

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach)  

stawka podatku  

nie mniej niż  mniej niż  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznawanym za równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych  

dwie osie  

12  13  1058,00 zł  1084,00 zł  

13  14  1121,00 zł  1151,00 zł  

14  15  1190,00 zł  1216,00 zł  

15   1258,00 zł  1621,00 zł  

trzy osie  

12  17  1453,00 zł  1480,00 zł  

17  19  1558,00 zł  1588,00 zł  

19  21  1667,00 zł  1691,00 zł  

21  23  1774,00 zł  1799,00 zł  

23  25  1876,00 zł  2044,00 zł  

25   2089,00 zł  2112,00 zł  
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cztery osie i więcej  

12  25  2112,00 zł  2141,00 zł  

25  27  2182,00 zł  2207,00 zł  

27  29  2244,00 zł  2273,00 zł  

29  31  2314,00 zł  3082,00 zł  

31   2378,00 zł  3096,00 zł  

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie - 1106,00 zł  

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i poniżej 12 ton - 1229,00 zł  

7. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

  

masa całkowita zespołu 

pojazdów:  

ciągnik siodłowy + 

naczepa  

ciągnik balastowy + 

przyczepa  

(w tonach)  

stawka podatku  

nie mniej 

niż  
mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznawanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych  

dwie osie  

12  18  2021,00 zł  2095,00 zł  

18  25  2089,00 zł  2112,00 zł  

25  31  2159,00 zł  2182,00 zł  

31   2247,00 zł  2394,00 zł  

trzy osie i więcej  

12  40  2339,00 zł  2349,00 zł  

40   2446,00 zł  2865,00 zł  

8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego - 276,00 zł  

9. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego - 288,00 zł  

10. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 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: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku  

nie mniej niż  mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za 

równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych  
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jedna oś  

12  18  239,00 zł  246,00 zł  

18  25  263,00 zł  405,00 zł  

25   416,00 zł  713,00 zł  

dwie osie  

12  28  276,00 zł  402,00 zł  

28  33  797,00 zł  1104,00 zł  

33  38  1104,00 zł  1674,00 zł  

38   1449,00 zł  2201,00 zł  

trzy osie i więcej  

12  38  883,00 zł  1223,00 zł  

38   1223,00 zł  1659,00 zł  

11. od autobusu do mniej niż 30 miejsc - 979,00 zł  

12. od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1824,00 zł  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta .  

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 28 października 2011 roku 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz.U.Woj.Wlkp. 

z 2011 roku Nr 371 poz.6689).  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.  

Przewodniczący Rady  

(-) Paweł Barczak  
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