
UCHWAŁA NR XXVII/273/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia stawek w 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 2021 r. poz. 1372 z późm. zm1).), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm2).) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  - zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej uchwały; 

5. od przyczepy i naczepy, 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 

6. 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 

7. od autubusu - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401, 

M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020 oraz z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002. 
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spełniające normę 

EURO V lub wyższą

niespełniające normy 

EURO V lub wyższej

powyżej 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie 433 zł 488 zł 541 zł

powyżej 5,5 tony  do 9 tony włącznie 812 zł 865 zł 920 zł

powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton 921 zł 973 zł 1 028 zł

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  

powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

w wieku do 10 lat włącznie

powyżej 10 lat

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów
z dnia 25 listopada 2021 r.
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nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 13 ton

nie mniej niż 13 ton i 

mniej niż 14 ton

nie mniej niż 14 

ton i mniej niż 15 

ton

nie mniej niż 15 i więcej

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 1 461 zł 1 514 zł 1 569 zł 1 677 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 569 zł 1 622 zł 1 677 zł 1 730 zł

nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 17 ton

nie mniej niż 17 ton i 

mniej niż 19 ton

nie mniej niż 19 

ton i mniej niż 21 

ton

nie mniej niż 21 ton i 

mniej niż 23 tony

nie mniej niż 23 

tony i mniej niż 

25 ton

nie mniej niż 

25 ton i więcej

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 1 730 zł 1 785 zł 1 839 zł 1 893 zł 1 946 zł 2 001 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 785 zł 1 839 zł 1 893 zł 1 947 zł 2 001 zł 2 055 zł

nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 25 ton

nie mniej niż 25 ton i 

mniej niż 27 ton

nie mniej niż 27 

ton i mniej niż 29 

ton

nie mniej niż 29 ton i 

mniej niż 31 ton

nie mniej niż 31 

ton i więcej

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 2 055 zł 2 109 zł 2 163 zł 2 218 zł 2 271 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 109 zł 2 163 zł 2 218 zł 2 793 zł 2 794 zł

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Cztery osie i więcej

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 

12 ton

Dwie osie

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  
z dnia 25 listopada 2021 r. 
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spełniające normę 

EURO V lub wyższą

niespełniające normy 

EURO V lub wyższej

od 3,5 tony  i poniżej 12 ton 1 244 zł 1 352 zł 1 461 zł

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i 

poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

w wieku do 10 lat włącznie

powyżej 10 lat

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  

z dnia 25 listopada 2021 r.
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nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 18 ton

nie mniej niż 18 ton i 

mniej niż 25 ton

nie mniej niż 25 ton i 

nie więcej niż 31 ton 

włącznie

nie mniej niż 31 

ton i nie więcej niż 

36 ton włącznie

powyżej 36 ton

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 1 514 zł 1 569 zł 1 622 zł 1 730 zł 1 780 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 569 zł 1 622 zł 1 730 zł 2 124 zł 2 140 zł

nie mniej niż 12 ton i 

nie więcej niż 36 ton 

włącznie

powyżej 36 ton

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 1 785 zł 2 055 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 888 zł 2 793 zł

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku od środków transportowych 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

Dwie osie

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie i więcej

Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  
z dnia 25 listopada 2021 r. 
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w wieku do 10 lat 

włącznie
powyżej 10 lat

od 7 ton i poniżej 12 ton 757 zł 812 zł

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, 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

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  
z dnia 25 listopada 2021 r. 
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nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 18 ton

nie mniej niż 18 ton i 

nie więcej niż 25 ton 

włącznie

nie mniej niż 25 

ton i nie więcej niż 

36 ton włącznie

powyżej 36 ton

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 27 zł 197 zł 335 zł 351 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 28 zł 351 zł 586 zł 616 zł

nie mniej niż 12 ton i 

mniej niż 28 ton

nie mniej niż 28 ton i 

mniej niż 33 tony

nie mniej niż 33 

tony i nie wiecej 

niż 36 ton włącznie

powyżej 36 ton

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 232 zł 674 zł 888 zł 1 124 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 340 zł 932 zł 1 626 zł 1 707 zł

nie mniej niż 12 ton i 

nie więcej niż 36 ton 

włącznie

powyżej 36 ton

Dwie osie

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub 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

Jedna oś

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie i więcej

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Załącznik Nr 6 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  
z dnia 25 listopada 2021 r. 
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Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 742 zł 1 033 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 033 zł 2 159 zł
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Liczba miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy

w wieku do 10 lat 

włącznie
powyżej 10 lat

mniejsza niż 22 miejsca 1 352 zł 1 461 zł

równa lub większa niż 22 miejsca 1 677 zł 1 785 zł

Stawki podatku od środków transportowych od autobusu, w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia poza miejscem kierowcy

Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr XXVII/273/2021
Rady Gminy Świerczów  
z dnia 25 listopada 2021 r. 
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