
UCHWAŁA NR XXXVI/360/13 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1l (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie 
Gminy Opoczno: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z uwzględnieniem wieku pojazdu, 
dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu pojazdu na środowisko, według stawek: 

stawka podatku (w złotvch) 

Dopuszczalna masa spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada 
pozostałe katalizator 

całkowita (w tonach) 
Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane 
od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2003 r. od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2003 r. 

powyżej 3,5 do 5,5 
650,00 672,00 696,00 760,00 

włacznie 

powyżej 5,5 do 
902,00 940,00 978,00 1014,00 

9 włacznie 

1 oowvżei 9 i ooniżei 12 1.156 oo 1.196.00 1.230.00 1.268,00 

2) od samochodu c1ęzarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawk określonych poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w złotych) 
całkowita ( w tonach) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanym za równoważne jezdnych 

1 2 3 4 

dwie osie 

12 13 1014 oo 1.142 oo 
13 14 1.142 oo 1.268 oo 
14 15 1.268 oo 1.394 oo 
15 1.464 oo 1.588 oo 
trzv osie 

12 17 1.522 oo 1.648 oo 
17 19 1.648 oo 1.774 oo 
19 21 1.774 oo 1.900,00 

21 23 1.900 oo 2.028 oo 
23 25 2.152 oo 2.282,00 

25 2.152 oo 2.282 oo 
czterv osie i wiecei 

12 25 1.774.00 1.900 oo 
25 27 1.900 oo 2.028 oo 
27 29 2.028,00 2.214 oo 
29 31 2.638 oo 3.110,00 
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12.638,00 13.110,00 

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z uwzględnieniem 
wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko, według 
stawek określonych poniżej: 

Stawka oodatku (w złotvch) 

Nacisk na siodło ciągnika 
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada 

Pozostałe 
katalizator 

i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów ( w tonach) Pojazdy Pojazdy Pojazdy Pojazdy 
wyprodukowane od dnia wyprodukowane do dnia wyprodukowane od dnia wyprodukowane do dnia 
01.01.2004 r. 31.12.2003 r. 01.01.2004 r. 31.12.2003 r. 

od 3 5 i poniżej 12 1.156 oo 1.268.00 1.394 oo 1.522 oo 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawka podatku ( w złotych) 
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa ( 
w tonach) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) inny system 
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanvm za równoważne iezdnvch 

1 2 3 4 

dwie osie 

12 18 1.394 oo 1.774,00 

18 25 1.900 oo 2.028 oo 
25 31 2.028 oo 2.236.00 

31 2.152 oo 2.402 oo 
trzv osie i wiecei 

12 40 2.152 oo 2.294,00 

40 2.332 oo 3.124,00 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego), z uwzględnieniem wieku 
pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej, według poniższego zestawienia: 

Dopuszczalna masa całkowita ( Stawka oodatku (w złotvch) 

w tonach) Poiazdv wvorodukowane od dnia 01.01.2004 r. I Poiazdv wvorodukowane do dnia 31.12.2003 r. 

od 7 i ooniżei 12 380 oo I 446.00 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z uwzględnieniem liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, według 
stawek określonych w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawka podatku ( w złotych) 
naczeoa/orzvczeoa + ooiazd silnikowv (w tonach) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) inny system zawieszenia 
z zawieszeniem pneumatycznym lub osi jezdnych 
zawieszeniem uznanvm za równoważne 

1 2 3 4 

iedna oś 

12 18 630 oo 760 oo 
18 25 760 oo 888 oo 
25 888 oo 1.014 oo 
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dwie osie 

12 28 888 oo 1.014.00 

28 33 1.268.00 1.394 oo 
33 38 1.522.00 1.774 oo 
38 1.900 oo 2.152 oo 
trzv osie i wiecei 

12 38 1.394.00 1.522 oo 
38 1.522 oo 1.648 oo 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości 
miejsc do siedzenia, wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w poniższej 
tabeli: 

Stawka oodatku (w złotvch) 

Dopuszczalna masa Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada 
Pozostałe 

całkowita ilość miejsc do katalizator 
siedzenia Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane Pojazdy wyprodukowane 

od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2003 r. do dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2003 r. 

Mniei niż 30 mieisc 950.00 1.014 oo 1.074 oo 1.142 oo 
Równej lub wyższej niż 

2.028,00 2.088,00 2.152,00 2.214,00 
30 mieisc 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/215/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Wiesław 

1lNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego transportów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368z17.12.1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne. 
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