
UCHWAŁA NR XXI/139/2012
RADY GMINY WALCE

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Walce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, w wieku do 10 lat włącznie - 768,00 zł, 

b) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, w wieku powyżej 10 lat - 790,00 zł, 

c) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, w wieku do 10 lat włącznie - 964,00 zł, 

d) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, w wieku powyżej 10 lat - 1.034,00 zł, 

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton, w wieku do 10 lat włącznie - 1.290,00 zł, 

f) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton, w wieku powyżej 10 lat - 1.556,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
określa załącznik nr 1 do uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.801,00 zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - z tym że w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) 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 - 769,00 zł; 

6) 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 - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały; 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.893,80 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.394,29 zł. 

§ 2. Wiek środka transportowego liczy się od początku roku kalendarzowego, w którym został 
wyprodukowany. 

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby 
ochrony przeciwpożarowej, autobusy służące wyłącznie do przewozu uczniów do szkoły. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Walce z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 137, poz. 1673). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Nossol
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             Załącznik Nr 1 
        do uchwały nr XXI/139/2012 
        Rady Gminy Walce 
        z dnia 21.11.2012 r. 
 

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 1.990,00 2.045,00 
13 14 1.990,00 2.045,00 
14 15 1.990,00 2.045,00 
15  1.990,00 2.045,00 

Trzy osie 
12 17 1.990,00 2.045,00 
17 19 1.990,00 2.045,00 
19 21 1.990,00 2.045,00 
21 23 1.990,00 2.045,00 
23 25 1.990,00 2.045,00 
25  2.108,00 2.173,00 

Cztery osie i więcej  
12 25 2.108,00 2.173,00 
25 27 2.108,00 2.173,00 
27 29 2.108,00 2.173,00 
29 31 2.108,00 3.010,00 
31  2.108,00 3.010,00 
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Załącznik Nr 2 
        do uchwały nr XXI/139/2012 
        Rady Gminy Walce 
        z dnia 21.11.2012 r. 
 

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 18 1.990,00 2.045,00 
18 25 1.990,00 2.045,00 
25 31 1.990,00 2.045,00 
31  1.990,00 2.358,00 

Trzy osie 
12 40 1.990,00 2.290,00 
40  2.168,00 3.090,00 
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Załącznik Nr 3 
        do uchwały nr XXI/139/2012 
        Rady Gminy Walce 
        z dnia 21.11.2012 r. 
 

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 

Jedna oś 
12 18 1.255,00 1.290,00 
18 25 1.255,00 1.290,00 
25  1.255,00 1.290,00 

Dwie osie 
12 28 1.255,00 1.290,00 
28 33 1.255,00 1.476,00 
33 38 1.383,00 1.661,00 
38  1.500,00 1.882,00 

Trzy osie 
12 38 1.510,00 1.523,00 
38  1.510,00 1.720,00 
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