
UCHWAŁA NR LIX/1547/22 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z 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 i 1512) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita w 
tonach 

Stawka podatku Stawka podatku dla pojazdów 
spełniających normę EURO V lub 

wyższą 
1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 768 zł 384 zł 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 1248 zł  624 zł 
3. powyżej 9 i poniżej 12 1536 zł  768 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi oraz rodzaju zawieszenia: 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita w tonach  Stawka podatku 

dla pojazdów z osią jezdną (osiami 
jezdnymi) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Stawka podatku 
dla pojazdów z innym 

systemem zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

1. nie mniej niż 12 2160 2160 

Trzy osie 

2. nie mniej niż 12 i mniej niż 19 2160 2160 

3. nie mniej niż 19 2400 2400 

Cztery osie lub więcej  

4. nie mniej niż 12 i mniej niż 29 2616 2616 

5. nie mniej niż 29 3036 3072 
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3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita (w 
tonach) zespołu pojazdów 

(ciągnika siodłowego 
i naczepy albo ciągnika 

balastowego i przyczepy) 

Stawka podatku Stawka podatku dla 
pojazdów spełniających 

normę EURO V lub 
wyższą 

1. nie mniej niż 3,5 i mniej niż 12 1788 894 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton w zależności od liczby osi 
i rodzaju zawieszenia: 

Lp.  Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) zespołu 

pojazdów (ciągnika siodłowego 
i naczepy albo ciągnika 

balastowego i przyczepy) 

Stawka podatku 
dla pojazdów z osią jezdną (osiami 

jezdnymi) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Stawka podatku 
dla pojazdów z innym 

systemem zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 

1. nie mniej niż 12 i mniej niż 25 2160 2160 

2. nie mniej niż 25 i mniej niż 31 2280 2280 

3. nie mniej niż 31 2316 2424 

Trzy osie i więcej 

4. nie mniej niż 12 i nie więcej niż 36  2280 2280 

5. więcej niż 36 i mniej niż 40 2886 2886 

6. nie mniej niż 40 3036 3180 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
nie mniejszą niż 7 ton i mniej niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
przyczepy i naczepy łączenie z pojazdem 

silnikowym  

Stawka podatku 

1. nie mniej niż 7 i mniej niż 12 1320 
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6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
nie mniejszą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita w 
tonach przyczepy i naczepy 

łączenie z pojazdem silnikowym  

Stawka podatku  
dla pojazdów z osią jezdną (osiami 

jezdnymi) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Stawka podatku  
dla pojazdów z innym 

systemem zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
1.  nie mniej niż 12 1488 1488 
Dwie osie 
2. nie mniej niż 12 i mniej niż 38 1788 1788 
3. nie mniej niż 38 2280 2280 
Trzy osie i więcej  
4. nie mniej niż 12 i nie więcej niż 36 1788 1788  
5. więcej niż 36 2280 2280 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

Lp. Liczba miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy 

Stawka podatku  Stawka podatku dla 
pojazdów spełniających 

normę EURO V lub 
wyższą 

1. mniej niż 22 1776 888 
2. nie mniej niż 22 2280 1140 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/332/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5359). 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia 

 
 

Sergiusz Kmiecik 
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