
 
 

UCHWAŁA NR L.396.2022 
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461, z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych. 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia 

Rada Miejska w Strumieniu 
uchwala: 

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 1-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych wyrażone w złotych wynoszą: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
564,00 zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie 
984,00 zł; 

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  9 ton i poniżej 12 ton 
1 188,00 zł; 

4) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:        

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)  

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 948,00 zł 1 188,00 zł 
13 14 1 188,00 zł 1 344,00 zł 
14 15 1 344,00 zł 1 500,00 zł 
15  1 500,00 zł 1 968,00 zł 

Trzy osie 
12 17 1 248,00 zł 1 416,00 zł 
17 19 1 416,00 zł 1 560,00 zł 
19 21 1 560,00 zł 1 728,00 zł 
21 23 1 728,00 zł 1 884,00 zł 
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23 25 1 884,00 zł 2 496,00 zł 
25  2 040,00 zł 2 496,00 zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 1 416,00 zł 1 560,00 zł 
25 27 1 560,00 zł 1 872,00 zł 
27 29 1 872,00 zł 2 652,00 zł 
29 31 2 652,00 zł 3 204,00 zł 
31  2 652,00 zł 3 204,00 zł 

5) od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 9 ton włącznie 972,00 zł; 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 200,00 zł; 

7) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

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

oś  jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 
inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   
Dwie osie 

12 18 1 560,00 zł 1 872,00 zł 
18 25 1 872,00 zł 2 040,00 zł 
25 31 2 196,00 zł 2 508,00 zł 
31  2 508,00 zł 2 580,00 zł 

Trzy osie i więcej 
12 40 2 352,00 zł 2 580,00 zł 
40  2 748,00 zł 3 360,00 zł 

8) 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) 456,00 zł; 

9) 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) 

oś  jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 
inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   
Jedna oś 

12 18 336,00 zł 348,00 zł 
18 25 420,00 zł 492,00 zł 
25  564,00 zł 792,00 zł 

Dwie osie 
12 28 348,00 zł 432,00 zł 
28 33 840,00 zł 1 164,00 zł 
33 38 1 164,00 zł 1 788,00 zł 
38  1 584,00 zł 2 328,00 zł 

Trzy osie i więcej 
12 38 936,00 zł 1 320,00 zł 
38  1 320,00 zł 1 788,00 zł 

10) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca 1 056,00 zł; 

11) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22 miejsca 2 148,00 zł. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI.108.2015 Rady Miejskiej 
w Strumieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesław Greń 
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