
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/323/22 
RADY GMINY DOBRA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), oraz art.10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1452, 
poz. 1512), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P z 1 sierpnia 2022 r. poz. 731) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 21 października 2022 r., poz. 1001) Rada Gminy Dobra 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra w wysokości określonej 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/233/21 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie od dnia 01 stycznia 2023 roku. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

 
 

Jan Palki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 8687



Załącznik do uchwały Nr XLVIII/323/22 
Rady Gminy Dobra 
z dnia 30 listopada 2022 r. 

LP. TREŚĆ STAWKI PODATKOWE 
I Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: 
  Stawka podatku (w zł) 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie 

614,00 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 910,00 

 

powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 1210,00 
II Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton i liczbie osi: 
 Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w zł) 

Dwie osie 
 nie mniej 

niż 
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

 12 13 1509,00 1547,00 
 13 14 1547,00 1565,00 
 14 15 1565,00 1580,00 
 15  1580,00 2054,00 

Trzy osie 
 12 17 1600,00 1668,00 
 17 19 1668,00 1738,00 
 19 21 1738,00 1826,00 
 21 23 1826,00 1914,00 
 23 25 2001,00 2564,00 
 25  2086,00 2564,00 

Cztery osie i więcej 
 12 25 2127,00 2406,00 
 25 27 2143,00 2162,00 
 27 29 2162,00 2671,00 
 29 31 2671,00 3896,00 
 31  2671,00 3896,00 
III Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  Stawka podatku (w zł) 
 od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1512,00 
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IV Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i liczbie osi: 
 Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

 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 1529,00 1580,00 
 18 25 1652,00 1706,00 
 25 31 1755,00 1827,00 
 31  2283,00 3012,00 

Trzy osie i więcej 
 12 40 2020,00 2764,00 
 40  2764,00 3896,00 
V Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 

  Stawka podatku (w zł) 
 od 7 ton i poniżej 10 ton 298,00 
 od 10 ton i poniżej 12 ton 440,00 
VI Przyczepy i naczepy (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 i liczbę osi: 

 Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

 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 18 455,00 493,00 
 18 25 493,00 544,00 
 25  544,00 1002,00 

Dwie osie 
 12 28 754,00 769,00 
 28 33 1002,00 1406,00 
 33 38 1406,00 2107,00 
 38  1826,00 2739,00 

Trzy osie i więcej 
 12 38 1088,00 1529,00 
 38  1529,00 2086,00 
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VII Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
  Stawka podatku (w zł) 
 mniejszej niż 22 miejsca 615,00 
 równej lub większej niż 22 miejsca 1107,00 
 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy Dobra 
 
 

Jan Palki 
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