
UCHWAŁA NR 332/XL/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton 
i poniżej 12 ton: 

powyżej 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie 888,00 

powyżej 5,5 tony do 
9 ton włącznie 1.152,00 
powyżej 9 ton i 
poniżej 12 ton 1.440,00 

2. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
 Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne inne zawieszenia osi jezdnych 
Dwie osie 

od 12 ton i powyżej 
12 ton 996,00 1.776,00 

Trzy osie 
od 12 ton i poniżej 

19 ton 1.164,00 1.272,00 
od 19 ton i poniżej 

23 tony 1.272,00 1.404,00 
od 23 ton i powyżej 

23 ton 1.404,00 2.184,00 
Cztery osie i więcej 

od 12 ton i poniżej 
29 ton 1.440,00 2.292,00 

od 29 ton i powyżej 
29 ton 2.292,00 3.300,00 

3. Stawki od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 

od 3,5 tony do 7 ton 
włącznie 1.680,00 

powyżej 7 ton i 
poniżej 12 ton 2.016,00 

4. Stawki od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
 Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne inne zawieszenia osi jezdnych 
Dwie osie 

od 12 ton i poniżej 1.164,00 1.524,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BFA7889F-C1A0-4B93-864D-165EEEAE6090. Podpisany Strona 1



25 ton 
od 25 ton i poniżej 

31 ton 1.524,00 1.896,00 
od 31 ton do 36 ton 

włącznie 1.896,00 2.268,00 
powyżej 36 ton 1.992,00 2.652,00 

Trzy osie i więcej 
od 12 ton do 36 ton 

włącznie 1.800,00 2.364,00 
powyżej 36 ton 2.364,00 3.408,00 

5. Stawki od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton do poniżej 12 ton: 

od 7 ton i poniżej 12 
ton 660,00 

6. Stawki od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
 Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
inne zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 
od 12 ton i poniżej 

25 ton 720,00 900,00 
od 25 ton do 36 ton 

włącznie 900,00 996,00 
powyżej 36 ton 996,00 1.200,00 

Dwie osie 
od 12 ton i poniżej 

28 ton 756,00 1.044,00 
od 28 ton do 36 ton 

włącznie 1.152,00 1.596,00 
powyżej 36 ton 1.596,00 2.340,00 

Trzy osie i więcej 
od 12 ton do 36 ton 

włącznie 1.200,00 1.368,00 
powyżej 36 ton 1.368,00 1.848,00 

7. Stawki od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

mniejszej niż 22 
miejsca 972,00 

równej lub wyższej 
niż 22 miejsca 2.004,00 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kaletach Nr 172/XXI/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8081). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 
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§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach 

 
 

Janina Perz 
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