
Lp.

1 3 4 5

1.

a) od 3,5 do         5,5 włącznie 600 540 570

b) powyżej 5,5 do        9,0 włącznie 996 900 948

c) powyżej 9,0 do mniej niż 12,00 1200 1050 1116

2.

a) od 12,0 do mniej niż 13,0 2 1512 1560

b) od 13,0 do mniej niż 14,0 2 1560 1608

c) od 14,0 do mniej niż 15,0 2 1608 1656

d) od 15,0 do mniej niż 18,0 2 1656 2124

e) od 15,0 do mniej niż 17,0 3 2124 2142

f) od 17,0 do mniej niż 19,0 3 2142 2160

g) od 19,0 do mniej niż 21,0 3 2160 2196

h) od 21,0 do mniej niż 23,0 3 2196 2232

i) od 23,0 do mniej niż 25,0 3 2232 2268

j) od 25,0 do mniej niż 26,0 3 2268 2280

k) od 23,0 do mniej niż 25,0 4 i więcej 2160 2196

l) od 25,0 do mniej niż 27,0 4 i więcej 2196 2232

ł) od 27,0 do mniej niż 29,0 4 i więcej 2232 2160

m) od 29,0 do mniej niż 31,0 4 i więcej 2160 2196

n) od 31,0 i więcej 4 i więcej 2196 2280

3.

a) od 3,5 do mniej niż 5,50 1188 1116 1140

b) od 5,5 do mniej niż 9,00 1224 1140 1188

c) od 9,0 do mniej niż 12,00 1260 1188 1224

strona 1

stawki podatku od środków transportowych [w zł.]                         
obowiązujące od 01 stycznia 2002r., w tym:

stawka podatku dla pojazdów  
wyprodukowanych do 1990 

roku włącznie i nie 
posiadających katalizatora.

stawka podatku dla pojazdów  
posiadających katalizator                                           

.                  

stawka podatku dla pojazdów 
wyprodukowanych po 1990 

roku i nie posiadających 
katalizatora 

stawka podatku dla pojazdów  
wyprodukowanych do 1990 

roku włącznie i nie 
posiadających katalizatora

stawka podatku dla pojazdów  
posiadających katalizator                                           

.                  

stawka podatku dla pojazdów 
wyprodukowanych po 1990 

roku i nie posiadających 
katalizatora 

liczba osi jezdnych

określenie rodzaju pojazdu

od samochodów ciężarowych 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do mniej niż 12 ton,                                    
w tym :

o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 do mniej niż                                    
12 ton, w tym :

od samochodów ciężarowych 

2

o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton, w tym :

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich Nr XLVII/331/01

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne                     

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne.

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne                                
z zawieszeniem innym niż 

pneumatyczne 
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4.

a) od 12,0 do mniej niż 18,0 2 1740 1752

b) od 18,0 do mniej niż 25,0 2 1752 1764

c) od 25,0 do 36,0 włącznie 2 1764 1770

d) powyżej 36,0 do mniej niż 40,0 2 1770 2124

e) od 36,0 do mniej niż 40,0 3 2124 2142

f) od 40,0 i więcej 3 2142 2208

5.

a) od 7,0 do mniej niż 9,0 300

b) od 9,0 do mniej niż 12,0 432

6.

a) od 12,0 do mniej niż 18,0 1 432 456

b) od 18,0 do mniej niż 25,0 1 456 480

c) od 25,0 do mniej niż 28,0 1 480 510

d) od 23,0 do mniej niż 28,0 2 510 540

e) od 28,0 do mniej niż 33,0 2 540 744

f) od 33,0 do mniej niż 38,0 2 744 1128

g) od 38,0 do mniej niż 44,0 2 996 1476

h) od 36,0 do mniej niż 38,0 3 i więcej 744 1128

i) od 38,0 i więcej 3 i więcej 996 1476

a) 30 miejsc 834 756 804

b) 30 miejsc i więcej 1536 1464 1500

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających  katalizator

stawka podatku dla pojazdów 
wyprodukowanych po 1990 

roku i nie posiadających 
katalizatora 

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne                     

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne.

od autobusów, w tym 

do mniej niż

od

liczba osi jezdnych
o dopuszcalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym od 12  ton,            
w tym :

w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

od przyczep i naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie                                        
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego 

o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym w przedziale od 7 do mniej niż 12 ton , w tym:

stawka podatku dla pojazdów  
wyprodukowanych do 1990 

roku włącznie i nie 
posiadających katalizatora.

7.

liczba osi jezdnych

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów  od 12 ton, w tym :

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne z 

zawieszeniem innym niż 
pneumatyczne                                 

.

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne                     

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne.

stawka podatku dla pojazdów 
posiadających osie jezdne                                      
z zawieszeniem innym niż 

pneumatyczne   

od przyczep i naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku
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