
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Malczyce nr XXVIII/143/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd: 

1) w uchwale Rady Gminy Malczyce nr XXVIII/143/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku; ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. pod poz. 4819; w § 1 ust. 4 

zamiast: 

"4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy łącznie 

z naczepą, ciągnik balastowy łącznie z 

przyczepą (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

  oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 

19. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1476,00 1590,00 

20. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1590,00 1704,00 

21. nie mniej niż 31 włącznie 36 1704,00 1930,00 

22. powyżej 36  2439,00 2439,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

23. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1420,00 1775,00 

24. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1434,00 1775,00 

25. nie mniej niż 31 włącznie 36 1647,00 1775,00 

26. powyżej 36 mniej niż 40 1722,00 2444,00 

27. nie mniej niż 40  1722,00 2588,00 
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powinno być: 

"4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy łącznie z 

naczepą, ciągnik balastowy łącznie z 

przyczepą (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

  oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 

19. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1476,00 1590,00 

20. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1590,00 1704,00 

21. nie mniej niż 31 włącznie 36 1704,00 1930,00 

22. powyżej 36  2439,00 2439,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

23. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1420,00 1775,00 

24. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1534,00 1775,00 

25. nie mniej niż 31 włącznie 36 1647,00 1775,00 

26. powyżej 36 mniej niż 40 1722,00 2444,00 

27. nie mniej niż 40  1722,00 2588,00 

". 

Wojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Obremski 
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