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UCHWAŁA NR LXIV/407/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm.) oraz przy
uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 745) - Rada Miejska w Ścinawie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta
i gminy Ścinawa:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 534,42 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 801,62 zł;
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 070,86 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) ciągników siodłowych – 1.737,36 zł;
b) ciągników balastowych - 1.737,36 zł;
4) 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, stawki podatku określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, 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 - 1.338,08 zł;
6) 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, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.805,44 zł;
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b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.271,78 zł;
§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 2009 r. stawki podatku
zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 539,50 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 809,76 zł;
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.082,04 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) ciągników siodłowych - 1.754,64 zł,
b) ciągników balastowych - 1.754,64 zł;
3) od przyczep i naczep, 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 - 1.351,28 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.823,72 zł;
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.294,12 zł;
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 posiadających sprawny katalizator spalin lub gazową
instalację zasilającą bądź silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 0, EURO 1, EURO 2,
EURO 3, EURO 4, EURO5 stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480,56 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 721,36 zł;
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 964,18 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) ciągniki siodłowe - 1.563,62 zł;
b) ciągniki balastowe - 1.564,62 zł;
3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.624,58 zł;
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.044,20 zł;
§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1) pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej,
2) pojazdy służące do usuwania nieczystości płynnych;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/195/16 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Szopa
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/407/18
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 16 listopada 2018r.

Stawki podatku od środków transportowych dla 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

1

2

12
15

15

12
25

25

12
27
31

27
31

Stawka podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.671,32
1.728,22
Trzy osie
2.003,56
2.125,48
Cztery osie i więcej
1.870,46
2.405,88
2.525,78

Stawka podatku w zł
Inne systemy
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.870,46
1.993,40
2.149,70
2.259,58
2.837,68
3.091,68
3.091,68
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/407/18
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 16 listopada 2018r.

Stawki podatku od środków transportowych dla 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 )
Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.603,24
1.993,40
2.125,48
2.259,58
Trzy osie i więcej
2.193,54
2.391,66

Stawka podatku w zł

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.736,34
2.271,78
2.325,62
2.411,98
2.352,04
3.121,16
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/407/18
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 16 listopada 2018r.

Stawki podatku od środków transportowych dla 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.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
38

28
38

12
38

38

Stawka podatku w zł
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
1.203,96
1.338,08
1.462,02
Dwie osie
1.528,06
1.737,36
1.860,30
Trzy osie i więcej
1.860,30
2.060,44

Stawka podatku w zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1.268,98
1.472,18
1.594,10
1.728,22
1.908,04
2.326,64
1.860,30
2.259,58

