
Uchwała nr XXXI/666/08
Rady  Miasta  Katowice

z dnia 27 października 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 
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 gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 8, art. 9, 
art.  10 art.  12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  
z 2006r.  nr  121,  poz. 844 z późn.zm. ) 

Rada Miasta Katowice
u c h w a l a :

§ 1. Określić  wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących na terenie miasta Katowice w wysokości:

1) od  samochodów  ciężarowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  
i  poniżej  12  ton  w  zależności  od  dopuszczalnej  masy  całkowitej  oraz  wpływu  
na środowisko naturalne:

a) pojazdy powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie:
− posiadających certyfikat EURO                                        624,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                                684,-zł

b) pojazdy powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie:
− posiadających certyfikat EURO                                        960,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                             1.104,-zł

c) pojazdy powyżej 9 ton  i  poniżej  12 ton:
− posiadających certyfikat EURO                                     1.164,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                             1.344,-zł
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2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi,  dopuszczalnej  masy całkowitej  pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 

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 wpływu na środowisko naturalne: 

− posiadających certyfikat EURO                                        1.416,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                                1.560,-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:
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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  1.152,00 zł 1.320,00 zł
14 1.392,00 zł 1.536,00 zł

TRZY OSIE
12 19 1.200,00 zł 1.392,00 zł
19 23 1.488,00 zł 1.848,00 zł
23 1.776,00 zł 2.328,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 27 1.632,00 zł  2.064,00 zł
27 29 2.136,00 zł   2.628,00 zł
29 2.472,00 zł 2.664,00 zł



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 1.224,00 zł 1.884,00 zł
25 31 1.476,00 zł 2.028,00 zł
31 1.680,00 zł 2.064,00 zł

TRZY OSIE  I  WIĘCEJ
12 40 1.644,00 zł 2.016,00 zł
40 2.208,00 zł 2.676,00 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  

1.344,-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:

7) od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko 
naturalne:
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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 1.044,00 zł 1.320,00 zł
25 1.248,00 zł 1.392,00 zł

DWIE OSIE
12 33 1.224,00 zł 1.368,00 zł
33 38 1.512,00 zł 1.608,00 zł
38 1.896,00 zł 2.052,00 zł

TRZY OSIE  I  WIĘCEJ
12 38 1.464,00 zł 1.608,00 zł
38 1.896,00 zł 2.064,00 zł



a)   mniej niż 30 miejsc:
− posiadających certyfikat EURO                                     1.140,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                             1.296,-zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
− posiadających certyfikat EURO                                    1.416,-zł
− nie posiadających certyfikatu EURO                            1.596,-zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

    Przewodniczący
   Rady Miasta Katowice

 
      Jerzy Forajter
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