
Projekt 
 
z dnia  2 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXV/   /2022 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 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 2022 r. poz. 559 z późm. zm1).), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 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 XXVII/273/2021 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 listopada 2021 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 2023 roku. 

  
 
 
 

Przewodniczący Rady  
  

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2022 r. poz. 1512. 
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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 476 zł 537 zł 595 zł

powyżej 5,5 tony  do 9 tony włącznie 893 zł 951 zł 1 012 zł

powyżej 9 ton  i poniżej 12 ton 1 013 zł 1 070 zł 1 130 zł

Załącznik Nr1  do Uchwały Nr XXV/2022 Rady 

Gminy Świerczów  z dnia  listopada 2022 r.

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
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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 1 607 zł 1 665 zł 1 726 zł 1 845 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 726 zł 1 784 zł 1 845 zł 1 903 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 1 903 zł 1 964 zł 2 023 zł 2 082 zł 2 141 zł 2 201 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 964 zł 2 023 zł 2 082 zł 2 141 zł 2 201 zł 2 260 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 2 260 zł 2 320 zł 2 379 zł 2 440 zł 2 498 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 320 zł 2 379 zł 2 440 zł 3 072 zł 3 073 zł

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

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Cztery osie i więcej

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVII/2/2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia listopada 2022 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 1 369 zł 1 487 zł 1 607 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 XXV//2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia listopada 2022 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 1 665 zł 1 726 zł 1 784 zł 1 903 zł 1 958 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 726 zł 1 784 zł 1 903 zł 2 336 zł 2 354 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 1 963 zł 2 260 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 077 zł 3 072 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 XXV//2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia  listopada 2022 r.
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w wieku do 10 lat 

włącznie
powyżej 10 lat

od 7 ton i poniżej 12 ton 833 zł 893 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 XXV//2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia  listopada 2022 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 30 zł 217 zł 369 zł 386 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 31 zł 386 zł 645 zł 678 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 255 zł 741 zł 977 zł 1 236 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 374 zł 1 025 zł 1 789 zł 1 878 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 816 zł 1 136 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 136 zł 2 375 zł

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

Trzy osie i więcej

Rodzaj zawieszenia

Dopuszczalna masa całkowita

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV//2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia  listopada 2022 r.
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Liczba miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy

w wieku do 10 lat 

włącznie
powyżej 10 lat

mniejsza niż 22 miejsca 1 487 zł 1 607 zł

równa lub większa niż 22 miejsca 1 845 zł 1 963 zł

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

do siedzenia poza miejscem kierowcy

Załącznik Nr 7 
do Uchwały Nr XXV//2022
Rady Gminy Świerczów  
z dnia  listopada 2022 r.
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Uzasadnienie 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych do kompetencji 
organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych, w tym 
stawek w podatku od środków transportowych.  Wskaźnik inflacji ogłoszony w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług 
konsupmcyjnych w I półroczu 2022 roku będącego podstawą do ustalenia górnych granic stawek 
podatkowych wynosi 11,8%, natomiast wskaźnik inflacji na koniec miesiąca października wynosi 17,9%. 
W uchwale w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych  proponuje się wzrost 
stawek podatkowych poniżej tych wskaźników, tj o 10%.  

Sporządził: M.Bieniek 
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