
Uchwała Nr  XLI/548/01 
Rady Miejskiej Katowic 

z dnia 26 listopada 2001r. 
 

 
 

w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych  
obowiązujących na terenie miasta Katowice 

 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminy (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.) oraz art. 8, art. 9 i art. 10  ust.1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  Nr 9, poz. 31 z późn.zm.)  
 
 

Rada  Miejska  Katowic 
u c h w a l a : 

 
1. Określić  wysokość  rocznych  stawek  podatku od środków transportowych ciążących  na  osobach  

fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami  środków transportowych  oraz jednostkach  
organizacyjnych  nie mających osobowości  prawnej, na które środek  transportu  jest 
zarejestrowany w wysokości: 

 
1) od  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton  i  poniżej  12 ton 

w zależności od     dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji pojazdu i wyposażenia w 
katalizator: 

a) pojazdy od  3,5 ton do 5,5 ton włącznie:  
- wyprodukowane po roku  1990: 

-wyposażone w  katalizator  360,-zł 
-nie posiadające katalizatora  480,-zł 

- wyprodukowane w  roku 1990 i wcześniej: 
-wyposażone w katalizator  456,-zł 
-nie posiadające katalizatora  600,-zł 

b) pojazdy powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie:  
- wyprodukowane po roku 1990: 

-wyposażone w katalizator  624,-zł 
-nie posiadające katalizatora  840,-zł 

- wyprodukowane w  roku 1990 i wcześniej: 
-wyposażone w katalizator  720,-zł 
-nie posiadające katalizatora  960,-zł 

c) pojazdy powyżej 9 ton  i  poniżej  12 ton: 
- wyprodukowane po roku 1990: 

-wyposażone w katalizator  720,-zł 
- nie posiadające katalizatora  960,-zł 

- wyprodukowane w roku 1990 i wcześniej: 
- wyposażone w katalizator  900,-zł 
- nie posiadające katalizatora 1.200,-zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) od samochodów  ciężarowych 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:  
 

liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

stawka obowiązującego podatku 

 
 

nie mniej niż 

 
 

mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym i uznanym za 

równoważne 

 
inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 
DWIE OSIE    

12 14 780,00 zł 960,00 zł 
14 18 900,00 zł 1.092,00 zł 

TRZY OSIE    
15 19 840,00 zł 1.020,00 zł 
19 23 1.080,00 zł 1.440,00 zł 
23 26 1.320,00 zł 1.800,00 zł 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ   
23 27 1.200,00 zł 1.680,00 zł 
27 32 1.680,00 zł 2.124,00 zł 
32  1.800,00 zł 2.280,00 zł 

 
 
3) od ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o  dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów od  3,5 ton i poniżej 12 
ton  z uwzględnieniem roku produkcji pojazdu i wyposażenia w katalizator: 

- wyprodukowane  po roku 1990: 
- wyposażone w katalizator  900,-zł 
- nie posiadające katalizatora  1.200,-zł 

- wyprodukowane w roku 1990 i wcześniej: 
- wyposażone w katalizator  1.032,-zł 
- nie posiadające katalizatora  1.380,-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 w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju 
zawieszenia: 

 
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
stawka obowiązującego podatku 

 
nie mniej niż 

 
mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym i uznanym za 

równoważne 

 
inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 
DWIE OSIE    

12 25 960,00 zł 1 560,00 zł 
25 31 1 200,00 zł 1 680,00 zł 
31 40 1 320,00 zł 1 764,00 zł 

TRZY OSIE    
36 40 1 260,00 zł 1 740,00 zł 
40 44 1 680,00 zł 2 208,00 zł 
44  1 920,00 zł 2 280,00 zł 



5) od  przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą      od 7 i   poniżej  12  ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z uwzględnieniem 
roku produkcji  pojazdów: 

 
- pojazdy wyprodukowane po roku 1990:  1.080,-zł 
- pojazdy wyprodukowane w  roku  1990 i wcześniej: 1.200,-zł 
 

6) od przyczep lub 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 w zależności od dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia: 

 
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
stawka obowiązującego podatku 

 
nie mniej niż 

 
mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym i uznanym za 

równoważne 

 
inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 
JEDNA OŚ    

12 25 840,00 zł 1 080,00 zł 
25 28 1 020,00 zł 1 260,00 zł 

DWIE OSIE    
23 33 960,00 zł 1.020,00 zł 
33 38 1 260,00 zł 1 392,00 zł 
38 44 1 500,00 zł 1 680,00 zł 

TRZY OSIE    
36 38 1 200,00 zł 1 320,00 zł 
38 44 1 440,00 zł 1 560,00 zł 
44  1 560,00 zł 1 764,00 zł 

 
7) od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku  produkcji pojazdu i 

wyposażenia w katalizator: 
 a)   mniej niż 30 miejsc: 

- pojazdy wyprodukowane po roku 1990: 
- wyposażone w katalizator   744,-zł 
- nie posiadające katalizatora   996,-zł 

  -pojazdy wyprodukowane w roku 1990 i wcześniej: 
- wyposażone w katalizator   828,-zł 
- nie posiadające katalizatora   1.104,-zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 
  -pojazdy wyprodukowane po roku 1990:      

- wyposażone w katalizator   936,-zł 
- nie posiadające katalizatora   1.260,-zł 

  - pojazdy wyprodukowane w  roku 1990 i wcześniej:  
- wyposażone w katalizator   1.032,-zł 
- nie posiadające katalizatora   1.380,-zł 

 
2. Wykonanie  uchwały powierzyć  Zarządowi Miasta. 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  
 

Podpisał: 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic 
Wojciech Boroński 


	Rada  Miejska  Katowic

