
Uchwała Nr II/7/06
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10, ust 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 121, poz. 844, z 2006 roku ze zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758)  

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej
uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
Rodzaj środka transportu Stawka podatku w zł

Od pojazdów posiadających 
katalizator, inst. gazową lub 
dostosowanych do innego 

paliwa

Od pozostałych

1 2 3
1. Od samochodu ciężarowego 

o  dopuszczalnej  masie 
całkowitej:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 
- samochody wyprodukowane 

po 1995 r.
- samochody wyprodukowane 

w 1995 r. i wcześniej

b) od 5,5 t do 9 ton
- samochody wyprodukowane 

po 1995 r.
- samochody wyprodukowane 

w 1995 r. i wcześniej

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
- samochody wyprodukowane 

po 1995 r.
- samochody wyprodukowane 

w 1995 r. i wcześniej

2. Od  ciągnika  siodłowego  i 
balastowego  przystosowane 
do  używania  łącznie  z 
naczepą  lub  przyczepą  o 
dopuszczalnej  masie 
całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- wyprodukowane  po  roku 
1995

- wyprodukowane  w  roku 
1995 i wcześniej

3. Od przyczep i naczep, które 
łącznie  z  pojazdem 
silnikowym  posiadają 

445 zł

545 zł

650 zł

781 zł

877 zł

1.030 zł

1.036 zł

1.216 zł

497 zł

598 zł

724 zł

867 zł

924 zł

1.088 zł

1.110 zł

1.311 zł



dopuszczalną  masę 
całkowitą od 7 ton i  poniżej 
12  ton  z  wyjątkiem 
związanych  z  działalnością 
rolniczą  prowadzoną  przez 
podatnika podatku rolnego

- wyprodukowane  po  roku 
1995

- wyprodukowane  w  roku 
1995 i wcześniej

4. Od autobusu:
a) o  liczbie  miejsc  siedzących 

poniżej 30
- wyprodukowane  po  roku 

1995
- wyprodukowane  w  roku 

1995 i wcześniej
b) o  liczbie  miejsc  siedzących 

równej lub wyższej niż 30
- wyprodukowane  po  roku 

1995
- wyprodukowane  w  roku 

1995 i wcześniej

887 zł

1.046 zł

909 zł

1.067 zł

1.141 zł

1.347 zł

924 zł

1.088 zł

973 zł

1.141 zł

1.310 zł

1.543 zł

Rodzaj pojazdu Oś jezdna z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne

Inne zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3

5. Od samochodu ciężarowego o        dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

dwie osie

a) od 12 ton do 13 ton
b) od 13 ton do 14 ton
c) od 14 ton do 15 ton
d) od 15 ton i powyżej

trzy osie

e) od 12 ton do 17 ton
f) od 17 ton do 19 ton
g) od 19 ton do 21 ton
h) od 21 ton do 23 ton
i) od 23 ton do 25 ton
j) od 25 ton i powyżej

cztery osie

k) od 12 ton do 25 ton 
l) od 25 ton do 27 ton
ł)    od 27 ton  do 29 ton
m)   od 29 ton do 31 ton
a) od 31 ton i powyżej

1. Od  ciągników  siodłowych  i  balastowych 

1.253 zł
1.305 zł
1.359 zł
1.416 zł

1.469 zł
1.522 zł
1.575 zł
1.627 zł
1.686 zł
1.739 zł

1.796 zł
1.850 zł
1.902 zł
1.954 zł
2.007 zł

1.601 zł
1.658 zł
1.713 zł
1.765 zł

1.818 zł
1.871 zł
1.929 zł
1.982 zł
2.040 zł
2.093 zł

2.145 zł
2.199 zł
2.220 zł
2.502 zł
2.502 zł



przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów lub wyższej niż 12 ton:

Dwie osie

a) od 12 ton do 18 ton
b) od 18 ton do 25 ton
c) od 25 ton do 31 ton
d) od 31 ton do 36 ton
e) powyżej 36 ton

trzy osie

f) od 12 ton do 36 ton
g) od 36 ton do 40 ton 
h) powyżej 40 ton

2. 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  podatnika  podatku 
rolnego

Jedna oś

a) od 12 ton do 18 ton
b) od 18 ton do 25 ton
c) od 25 ton do 36 ton
d) powyżej 36 ton

dwie osie

e) od 12 ton do 28 ton
f) od 28 ton do 33 ton
g) od 33 ton do 36 ton
h) od 36 ton do 38 ton
i) powyżej 38 ton

trzy osie

j) od 12 ton do 36 ton
k) od 36 ton do 38 ton
l) powyżej 38 ton

1.442 zł
1.495 zł
1.548 zł
1.606 zł
1.617 zł

1.796 zł
2.007 zł
2.113 zł

1.088 zł
1.141 zł
1.194 zł
1.216 zł

1.216 zł
1.305 zł
1.358 zł
1.358 zł
1.411 zł

1.322 zł
1.469 zł
1.523 zł

1.686 zł
1.739 zł
1.793 zł

1.936,29 zł
2.035 zł

1.902 zł
2.293 zł

2.505,15 zł

1.141 zł
1.194 zł
1.247 zł
1.268 zł

1.268 zł
1.359 zł
1.416 zł
1.416 zł
1.786 zł

1.374 zł
1.523 zł
1.575 zł

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportu autobusy będące własnością  gminy wykorzystywane dla 
potrzeb  kultury  fizycznej,  sportu  i  turystyki,  kultury,  oświaty  i  wychowania  -  nie  przeznaczonych  na 
działalność gospodarczą.   

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/208/05 z dnia 28 listopada 2005 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


