
UCHWAŁA  Nr  XXII/169/05 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 14 grudnia 2005 roku 
 

 

w sprawie: podatku od środków transportowych. 

 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.                   

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.10, art.12 ust.4 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 

ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. Stawki podatku od środków transportowych rocznie wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku włącznie:  

      a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                  375,-                             

      b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             623,-                            

      c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                      750,-                     

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

      wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku: 

      a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                  341,- 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             567,- 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                      682,-                                          

 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  

12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju      

zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do uchwały. 

 

4) od 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 wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku włącznie: 

      a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                   875,-              

      b) powyżej  5,5 tony do 9 ton włącznie          1.106,-    

      c) powyżej  9 ton i poniżej 12 ton włącznie   1.433,- 

 

5) od 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 wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku włącznie: 

  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                  796,- 

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie            1.005,- 

  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie   1.302,- 

  

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton – stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały. 
 

 



- 2 - 

 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

    masę  całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1993 roku 

    z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika    

    podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie                       750,- 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton                875,- 

 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1993 roku  

    z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika 

    podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie                       682,- 

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton                796,- 

 

9) 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, stawki podatkowe    

    określa załącznik nr 3 do uchwały. 

 

10) od  autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby                

      miejsc do siedzenia: 

      a) mniejszy niż 30 miejsc                               875,-                                 

      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc           1.106,-                                    

 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993 roku w zależności od liczby 

      miejsc do siedzenia: 

a) mniejszy niż 30 miejsc                              796,- 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc           1.005,- 

 

 

§2. Zwalnia  się z  podatku od środków transportowych autobus  wykorzystywany do 

przewozu uczniów do szkół. 

 

 

§3. Traci moc uchwała Nr XV/115/04 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 

10 grudnia 2004r. w sprawie podatku od środków transportowych. 

 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują 

od dnia 01 stycznia 2006 roku. 

 
                                                           

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/169/05 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  

z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych   

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 
 

Liczba osi  i dopuszczalna masa 

całkowita w tonach 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 

Dwie osie 

 

12 13 795 819 

13 14 819 844 

14 15 844 868 

15  868          1.328 

 

Trzy osie 

 

12 17 819 844 

17 19 844 868 

19 21 868 894 

21 23 894          1.075 

23 25                     1.075          1.673 

25                      1.075          1.673 

 

Cztery osie i więcej 

 

12 25 844 868 

25 27 868          1.105 

27 29                     1.105          1.754 

29 31                     1.754          2.505 

31                      1.754          2.505 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII/169/05 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  

z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą  

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) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 

Dwie osie 

 

12 18 1.485 1.529 

18 25 1.529 1.575 

25 31 1.575 1.621 

31  1.621 1.936 

 

Trzy osie 

 

12 40 1.529 1.827 

40  1.827 2.505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXII/169/05 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim  

z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy,  

które łącznie z pojazdem silnikowym  

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton 

 

 
 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

( w tonach) 

 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 

Jedna oś 

 

12 18 901 928 

18 25 928 955 

25  955 984 

 

Dwie osie 

 

12 28 928 955 

28 33 955 984 

33 38 984          1.369 

38                      1.219          1.804 

 

Trzy osie 

 

12 38 1.044 1.075 

38  1.075 1.359 

 


