
UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 
z 2021 r. poz. 401, poz. 1558) 

Rada Miejska w Wolborzu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie  Gminy Wolbórz: 
1) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały od: 

a) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 

b) ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 

c) przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

d) autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy; 
2) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały od samochodu ciężarowego 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 
3) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały od ciągnika siodłowego lub 

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

4) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały od przyczepy lub naczepy, 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. 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVI/180/2016 

Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 4917). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wolborzu 

 
 

Zbigniew Klewin 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/353/2021 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 października 2021 r.  

Rodzaj środka transportu 
Stawka podatku  

(w złotych) 

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 552,00 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 744,00 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 816,00 
Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 296,00 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 320,00 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 344,00 
Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym 
posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 
384,00 

Autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem  
kierowcy: 

 

a) mniejszej niż 22 miejsca     648,00 
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1 440,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/353/2021 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 października 2021 r.  

Rodzaj środka transportu Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku  
 (w złotych) 

 nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna 

(osie jezdne) bez względu na 
rodzaj zawieszenia 

1 2 3 4 
 dwie osie 
 12 ton 13 ton 1 032,00 
 13 ton 14 ton 1 056,00 
 14 ton 15 ton 1 080,00 
 15 ton 18 ton 1 560,00 
 18 ton  1 944,00 
  trzy osie 
 12 ton 17 ton 1 560,00 

Samochód ciężarowy 17 ton 19 ton 1 800,00 
o dopuszczalnej masie całkowitej 19 ton 21 ton 1 872,00 

równej lub wyższej niż 12 ton 21 ton 23 tony 1 992,00 
 23 tony 25 ton 2 016,00 
 25 ton  2 040,00 
  cztery osie i więcej 
 12 ton 25 ton 1 872,00 
 25 ton 27 ton 1 968,00 
 27 ton 29 ton 2 064,00 
 29 ton 31 ton 2 760,00 
 31 ton  2 784,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/353/2021 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 października 2021 r.  

Rodzaj środka transportu 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku  
 (w złotych) 

 nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna 
(osie jezdne) bez 

względu na rodzaj 
zawieszenia 

1 2 3 4 
dwie osie 

12 ton 18 ton 2 160,00 
18 ton 25 ton 2 184,00 
25 ton 31 ton 2 208,00 
31 ton 38 ton 2 280,00 
38 ton  2 304,00 

 trzy osie i więcej 
12 ton 40 ton 2 208,00 

 Ciągnik siodłowy lub 
balastowy przystosowany do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

40 ton  2 928,00 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/353/2021 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 października 2021 r.  

Rodzaj środka transportu Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku  
 (w złotych) 

 
nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna 
 (osie jezdne)  

bez względu na rodzaj 
1 2 3 4 

jedna oś 
12 ton 18 ton    408,00 
18 ton 25 ton     960,00 
25 ton  1 224,00 

 dwie osie 
12 ton 28 ton   456,00 
28 ton 33 tony 1 248,00 
33 tony 38 ton 1 560,00 
38 ton  2 040,00 

 trzy osie i więcej 
12 ton 38 ton 1 272,00 

 Przyczepa lub naczepa, 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 

38 ton  1 536,00 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A310306F-DD4E-4C44-BADA-C66361DB28E3. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 Litera a
	Paragraf 1 Punkt 1 Litera b
	Paragraf 1 Punkt 1 Litera c
	Paragraf 1 Punkt 1 Litera d

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4

